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موضوع الغالف

تحقيق :ندين البلعة خيراهلل

ّ
حقك تتظاهر ولكن...

إن وقف مراق ًبا ومترق ًبا علت الصرخات واالستنجادات «أين هو الجيش؟» ،وإن ّ
تدخل وفتح الطرقات وأوقف المخالفين،
بدأت المعاتبات ...موقف ُفرض على المؤسسة العسكرية منذ  17تشرين األول  ،2019يوم انطالق التحركات المطلبية
واالحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية .انقسم اللبنانيون بين مؤيد لهذه التحركات ولقطع الطرقات ومدافع
تمس ًكا بالحق في التنقل والعمل من جهة
عنها تحت عنوان حرية التعبير والحق بالتجمع السلمي من جهة ،ومعارض لها ّ
أخرى ...وبين هذا وذاك ،وتحت وطأة الشائعات المغرضة ،تحمل المؤسسة العسكرية راية الواجب الوطني في حماية
السلم األهلي والمحافظة على االستقرار الداخلي.
على األرض تن ّفذ وحدات الجيش مهماتها بدقة ومناقبية،
حافظة حقوق الجميع ،ملتزمة أقصى درجات الحكمة وضبط
النفس ،متقيدة بالقوانين المحلية والدولية .لكن ذلك ال
أن الحق في حرية التظاهر السلمي هو مطلق ،فقد
يعني ّ
يخضع لقيود بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

٤

تحديدا؟ ما هي القوانين
ما هو دور الجيش في هذه المرحلة
ً
التي ترعى مثل هذه المواقف؟ متى يفتح الجيش الطرقات
ومتى يستخدم القوة؟ وما هي المعايير التي يعتمدها خالل
التوقيفات؟ َّ
يقدم اإلجابات المرجوة ويضع
عل هذا التحقيق ّ
حدا للشائعات التي تستهدف الجيش والقوى األمنية.
ًّ

مد
«كل من ّ
يده على عسكري
سيكون حسابه
أمام القضاء والعدالة
مهما طال الزمن»

التظاهر بين الحق الطبيعي
والموانع القانونية
يع ّرف المحامي وليد داغر التظاهر
بأ ّنه «أحــد الوسائل الديمقراطية
التي قد تلجأ إليها بعض المجموعات
أو الفئات الشعبية للتعبير عن الرأي
وتسجيل اعتراض على عمل معين ،قامت
أو تقوم به السلطة الحاكمة .وتتفاقم حاالت
االحتجاجات الشعبية عند بروز أزمات سياسية واقتصادية
تعجز فئات من الشعب عن مواجهتها إال من خالل قيامها
بحركات احتجاجية منظمة لثني السلطة عن المسار الذي
تنتهجه .وقد شهد لبنان كما غيره من الدول احتجاجات
شعبية عارمة وصل البعض منها إلى حد إسقاط حكومات
وتغيير أنظمة وإجبار السلطات على التراجع عن قرارات
أساسية كانت قد اتخذتها».
القوانين المرعية
«القوانين اللبنانية ال سيما قانون العقوبات اللبناني لم
يعالج حرية التظاهر واالحتجاجات بصورة مطلقة ،إنما
اكتفى في المواد  345وما يليها ،بتحديد مفهوم تظاهرات
محددا عقوبات رادعة لكل مخالفة لهذه
وتجمعات الشغب،
ً
النصوص» ،كما يوضح األستاذ داغر.

في المقابل ،ك ّرست المادة  13من
الدستور اللبناني «حرية إبداء الرأي
ً
ً
وكتابة ،وحرية الطباعة وحرية
قول
تأليف الجمعيات» .وهــذه الحريات
«ك ّلها مكفولة ضمن دائرة القانون»،
أن الدستور اللبناني عطف هذا
أي ّ
الحق على القوانين النافذة لممارسة هذه
الحقوق.
ومع أ ّنه ال يوجد أي نص قانوني واضح يك ّرس حرية
فإن هذه الحرية تتصل بشكل
التظاهر في القانون اللبنانيّ ،
مباشر بحق إبداء الرأي والتعبير عنه بحرية ،وهو ّ
حق مك ّرس
بموجب أحكام الدستور اللبناني ال سيما المادة  13التي
ُذكرت آن ًفا .ولهذا ُيعتبر التظاهر السلمي ح ًقا دستور ًيا يجب
حمايته وتنظيمه ضمن القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
كذلك ،كفلت الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان التي شارك
لبنان في وضعها ،الحق في التظاهر ،وفرضت حماية حرية
الرأي والتعبير واعتبرتها مصونة بالقانون الدولي العام
وبخاصة القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،التي تُعتبر من
ٍ
القواعد اآلمرة فيه .فال يجوز ألي دولة تحترم الشرعة الدولية
المذكورة أعاله وتلتزمها ،االنتقاص من هذه الحرية أو الحد
منها ،كونها من الحقوق الطبيعية اللصيقة بحق اإلنسان في
التعبير السلمي عن أرائه.

مظلة جامعة

في جولته على عدد من الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق اللبنانيةّ ،
أن
أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون ّ
توجهاتهم أو وجهات نظرهم.
المؤسسة العسكرية هي مظ ّلة جامعة لكل أبناء الوطن ،مهما اختلفت ّ
أن تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي ،لكن
وأشار إلى ّ
هذا األمر ال يعني على اإلطالق التساهل مع أي ّ
مخل باألمن.
ودعا قائد الجيش إلى االبتعاد عن الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإحداث شرخ بين المواطنين والمؤسسة
إن الجيش قد أنقذ لبنان.
العسكرية ،وثني الجيش عن القيام بواجبه،
مؤكدا أ ّنه سيأتي يوم أقل ما ُيقال فيه ّ
ً

٥

حرية مع قيود
أن هذا الحق بالتظاهر في
من جهة أخرى ،يوضح داغر ّ
لبنان كما باقي الدول ،مق ّيد بقوانين كل دولة .وقد حدد
قانون العقوبات اللبناني األفعال التي تحدث أثناء التظاهر
فنصت المادة
والتي تقع تحت طائلة التجريم الجزائي،
ّ
أن كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو
 346منه على ّ
عد تجم ًعا للشغب و ُيعا َقب عليه
في مكان مباح للجمهور ُي ّ
بالحبس من شهر إلى سنة.
نصت المادة  - 342معدلة وفق المرسوم االشتراعي
كما ّ
 112تاريخ  -1983/9/16على تجريم قطع الطرق العامة
من قبل المحتجين أو المتظاهرين ،إذ ُيعا َقب بالحبس
شخصا
والغرامة كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين
ً
ويتبعه المحاولة أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف وسائل
النقل بين أنحاء لبنان أو بينه وبين البلدان األخــرى
والمواصالت والبريد واالتصاالت أو إحدى المصالح العامة
المختصة بتوزيع الماء أو الكهرباء.
وإذا اقتُرف الجرم بأعمال العنف على األشخاص أو األشياء
أو بالتهديد ،أو بغير ذلك من وسائل التخويف ،أو بضروب
االحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تُحدث أث ًرا في
النفس ،أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتالل
أماكن العمل ،عوقب مرتكبو هذه األفعال بالحبس ستة
أشهر على األقل.
ضغوطات غير مب ّررة
يلفت داغر إلى أ ّنه إذا كانت حرية الفرد تقف عند حدود
فإن الضغوطات التي تع ّرض لها
حق اآلخر في التنقلّ ،
وأن
لبنان منذ بدء االحتجاجات ليست مب ّررة،
خصوصا ّ
ً
معظم قوانين العقوبات في العالم ال سيما قانون العقوبات

الفرنسي المأخوذ عنه قانون العقوبات اللبناني يج ّرم قطع
الطرق ،ويحفظ للمواطنين الفرنسيين حقهم في التنقل
بحرية بموجب أحكام المادة  Article R644 - 2من قانون
العقوبات الفرنسي:
La liberté d’aller et venir est une composante
de la liberté individuelle. Elle est inhérente à
la personne humaine: se mouvoir, stationner,
séjourner fait partie de ses fonctions vitales.
Pouvoir se déplacer librement sans contraintes
et sans autorisation de la puissance étatique est
un privilège des sociétés démocratiques. La libre
circulation des personnes est aujourd’hui l’un
des piliers de la construction européenne. Son
exercice doit se concilier avec la nécessité de
préserver l’ordre public.

كما ج ّرم القانون اللبناني تظاهرات الشغب وقطع الطرق
وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإحراقها ،في المواد
 345و  578و 595و 730و 750و 753منه.
أن الضغوط
من هنا يجد داغر ّ
الــتــي تــع ـ ّرض لها لبنان
هــي سياسية ،تهدف
إلى ثنيه عن تطبيق
النافذة
القوانين
علما
على أرضـــهً .
أن ممارسات بعض
ّ
المتظـاهـرين مـن
خــــال تــع ـ ّرضــهــم

تتفاقم حاالت االحتجاجات الشعبية عند بروز أزمات سياسية
واقتصادية تعجز فئات من الشعب عن مواجهتها إال من خالل
قيامها بحركات احتجاجية منظمة لثني السلطة عن المسار الذي تنتهجه

٦

ُيعتبر التظاهر السلمي ح ًقا دستور ًيا
يجب حمايته وتنظيمه ضمن القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء،
وقد حدد قانون العقوبات اللبناني األفعال التي تحدث
أثناء التظاهر والتي تقع تحت طائلة التجريم الجزائي

للقوى العسكرية
الــمــولــجــة حفظ
األمــــن والــنــظــام،
والتهجم عليها في
ّ
أثناء تأديتها مهماتها
ومقاومتها مقاومة سلبية
أم إيجابية ،تقع تحت طائلة
التجريم الجزائي ،ال سيما المادة  157من قانون القضاء
العسكري.
هذه المادة أنزلت عقوبة السجن بكل شخص ُيقدم
المس بكرامته وسمعته أو
على تحقير العلم أو الجيش أو
ّ
معنوياته ،أو ُيقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش
النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء واالحترام الواجب لهم.
كذلك ،تعاقب هذه المادة كل من ُيقدم في زمن السلم
على نشر أو إبــاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالجيش أو
بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها ،أو باإلجراءات
التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفــرادهــا ،أو
األوامــر أو القرارات الصادرة عن هذه السلطة ،وكل ما
يتعلق بتنقالت الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيالت
وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين ،أو بالعمليات
التي تقوم بها قوى الدولة ،ويستثنى من ذلك التبليغات
واإلذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة .وتقضي
بالحد األقصى للعقوبة إذا حصل الجرم في أثناء الحرب.
من هنا يتوجب على القوى األمنية بمقابل سماحها
للتجمعات السلمية وضــرورة حمايتها ،أن تمنع تجمعات
الشغب ولو بالقوة متى:
 ّشكلت مخالفة ألحكام القانون من خالل أساليب التعبير
التي قد تؤدي إلى فتنة أو تهديد األمن ،أو كانت تشكل
تعد ًيا على حياة العناصر العسكرية واألمنية المولجة حفظ
ّ
األمن والنظام.

هددت حياة المواطنين أو ع ّرضتهم إلصابات بليغة.
 ّمنحى عنف ًيا وتخريب ًيا للممتلكات الخاصة والعامة،
 اتخذت ًيصعب استيعابه أو إيقافه دون استعمال القوة.
التراخي ممنوع
• كيف يجب التعاطي مــع األساليب التي يبتكرها
المتظاهرون في الساحات ،وهل هي قانونية؟
إن استعمال المتظاهرين أساليب جديدة لقطع الطرق
 ّبأجسادهم أو بالشاحنات أو بالسيارات أو عبر االستعانة
بطالب المدارس أو رجال الدينُ ،يعتبر مخالفة ألحكام
تقدر القوى األمنية العاملة على األرض
القانون ،بحيث ّ
طريقة التعامل معها ،وفق الحالة الراهنة ،إن لناحية
التوقيف أو استعمال طرق اإلقناع معهم أو حجز السيارات
المركونة وسط الطريق...
أن التراخي
وهنا يرى األستاذ داغر أ ّنه ال بد من اإلشارة إلى ّ
شجع بعض
وغض النظر عن بعض الممارسات المخالفة قد ّ
المخالفين على التعدي على القوى العسكرية واألمنية
العاملة على األرض .لذا يتوجب على القضاء االستمرار
المخلى سبيلهم ،أل ّنه ال يجوز أن
بمالحقة المخلين باألمن ُ
تخضع الدولة بأجهزتها القضائية واألمنية لضغط الشارع،
فتزيل الصفة الجرمية عن أفعالهم ،بمنع المالحقة عنهم.
ً
تناقضا كل ًّيا
وحرية التعبير وإن كانت مقدسة ،فهي تتناقض
مع مفهوم تدمير هيبة الدولة ومؤسساتها.
ويشدد داغــر في هــذا اإلطــار ،على مسؤولية وسائل
ّ
اإلعالم بالعمل على توعية المواطنين حول مفهوم الحق
في التظاهر واالحتجاج السلمي ،والفارق الشاسع بين هذا
الحق الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية ،وبين مفهوم
الشغب والتعدي على المواطنين والقوى األمنية وعلى
األمالك العامة والخاصة الذي يعتمده بعض المتظاهرين
أسلو ًبا ،والمعاقب عليه قانو ًنا ،بهدف ضرب هيبة الدولة.
٧

نلتزم المعادلة
تطبي ًقا للقانون ،التزم الجيش
معادلة حماية حق التظاهر والتجمع
من جهة ،وحظر قطع الطرق واالعتداء
على حقوق اآلخرين من جهة أخرى.
يحدثنا مدير مديرية القانون
في هذا السياقّ ،
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان العقيد الركن زياد رزق اهلل
أن «التزام الجيش وتكليفه حفظ األمن يرتّب
الذي يؤكد ّ
عليه مسؤوليات بموجب قانون الدفاع الوطني ،المرسوم
االشتراعي  102للعام  ،1983ومن ضمنها حفظ أمن
التجمعات والتظاهرات ،سواء كانت سلمية أو غير سلمية،
ولكن ما تغير اليوم هو طريقة التعاطي مع مثل هذا الحجم
من المطالب والتحركات .ودور الجيش في هذه المرحلة هو
حفظ أمن التجمعات السلمية ،التعاطي وفق القانون مع
التجمعات غير القانونية ،والتق ّيد بتوجيهات القيادة إذا ما
تحولت إلى ممارسات عنيفة».
ّ
حين انتفت السلمية
• ما هي التعليمات التي ُأعطيت للتعامل مع هذه
التجمعات منذ انطالقتها؟
 صدر منذ اليوم األول لالحتجاجات بيان عن مديريةبتفهم مطالب المواطنين والسماح لهم بإيصال
التوجيه
ّ
مطالبهم .ولكن مع استمرار قطع الطرقات واحتكاك

عمليات
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مع بداية األزمــة وانطالق التظاهرات في  17تشرين االول
ُ ،2019عقد اجتماع في وزارة الدفاع الوطني حضره قادة األجهزة األمنية ،وتق ّرر
بعده حضور ضباط من هذه األجهزة المعنية للمناوبة في غرفة عمليات قيادة الجيش وحتى انتهاء
يتم تحريك القوى بأمر من مديرية العمليات.
األزمة ،يوجدون بشكل يومي على مدار الساعة ،حيث ّ

دور الجيش في هذه المرحلة هو حفظ أمن التجمعات السلمية،
التعاطي وفق القانون مع التجمعات غير القانونية،
والتق ّيد بتوجيهات القيادة إذا ما تح ّولت إلى ممارسات عنيفة

المتظاهرين بالمواطنين الذين يمارسون األنشطة المتعلقة
بحياتهم اليومية ومحاولة منعهم من العبور باستخدام
وسائل عنيفة ،وبالتالي انتفت صفة السلمية عن هذا التجمع.
بعد  6أسابيع من التظاهرات ،أعطى العماد قائد الجيش
أوامر واضحة بمنع إقفال الطرقات ،وذلك عندما بدأ المس
بحريات اآلخرين التي يتناولها العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان باإلضافة إلى
الحفاظ على األمن العام والسالمة العامة والحقوق وحريات
اآلخرين (ممارسة الحقوق من دون هدر حقوق اآلخرين).
شـددت توجيهات القيادة على التزام خطوط حمراء
ّ
أهمها :تج ّنب وقوع الضحايا أو استخدام السالح الناري،
عما يفوق
وحرصنا على هذا األمر يظهر جل ًيا حين
ّ
نتحدث ّ
المئ َتي إصابة في صفوف الجيش.
لقد تل ّقينا غضب المدنيين بأجسادنا للحد من اإلصابات
واألضرار في صفوفهم ،وبالتالي فإ ّننـا تج ّنبنـا حتى استعمال
حقنا المشروع باستخدام القوة بحسب المعايير الدولية،
التي تعطينا الحق بالرد عند خطر اإلصابة البليغة أو االعتداء
المفضي إلى الموت ،باستخدام القوة القاتلة إذا لم تفلح
الوسائل األقل ضر ًرا في وقف االعتداء.
لم نتدخل لمصلحة أي طرف ،حتى إ ّننا غضينا الطرف عن
الكثير من الممارسات التي تخالف المعايير القانونية الدولية،
ألن التدخل أحيا ًنا يوتّر الوضع ،وحنكة قائد القوى على
لماذا؟ ّ
ً
األرض تفرض أدا ًء معينا إلنقاذ الموقف وعدم تفاقمه.

االستفزاز واستخدام القوة
• يستخدم المتظاهرون األساليب االستفزازية تجاه
العسكريين على األرض ،فكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
«مدونة قواعد سلوك الجيش في
 وضعت قيادة الجيشّ
إنفاذ القانون» (في عمليات حفظ األمن) ،وذلك بالتعاون مع
منظمة األمم المتحدة  -المفوضية السامية لحقوق اإلنسان،
لضمان التصرف المهني وتطبيق توجيهات المؤسسة.
ونؤكد أ ّننا حتى اليوم لم نقم بأي فعل ،ولم نستخدم القوة
ّإل عند تحقق شروطها .وهنا تجدر اإلشارة إلى أ ّنه يمكن
ُ
اصطلح على تسميته
للقوى استخدام األسلحة النارية أو ما
بالقوة القاتلة ،في حاالت محددة على الشكل اآلتي :الدفاع
عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين ضد تهديد قائم بالقتل
أو اإلصابة الخطيرة ،منع ارتكاب جريمة تعتبر خطيرة بما في
ذلك التهديد بالقتل ،اعتقال شخص يشكل مثل هذا الخطر
ويقاوم سلطة الشرطة ،أو منع ذلك الشخص من الهرب.
قد تحصل بعض ردود الفعل الفردية ،فالعسكري هو إنسان
له انفعاالته ،ولك ّننا ّ
أن األوامر المعطاة
نؤكد
ونشدد على ّ
ّ
والتدريب والتجهيزات وأوامر قادة القوى على األرض ،تثبت
عاما وال
ّ
أن ما نقوم به في أثناء عمليات استخدام القوة ليس ًّ
ص ِّور خاللها الجيش يتع ّرض
ً
ممنهجا .فمعظم الحاالت التي ُ
صورة بهواتف المتظاهرين
بالقوة لبعض األشخاص هي ُم َّ
أن استخدام القوة لم يكن يستهدف التجمع
وهذا دليل على ّ
محدد.
أشخاص مع ّينين
موج ًها تجاه
ولسبب ّ
ككل بل كان ّ
ٍ
ٍ

٩

توقيف األشخاص
• ُتطرح أسئلة كثيرة ،لماذا
أشخاصا هنا ولم
أوقف الجيش
ً
أحدا هناك؟
يوقف ً
 كل من يرتكب مخالفة أوجرما على األراضــي اللبنانية
ً
تتم
ُيلقى القبض عليه فو ًراّ ،
متابعة وضعه وتوقيفه في ما
بعد .وبحسب بيانات مديرية
تم توقيف كل من
التوجيه ،فقد ّ
أقدموا على قطع طريق دولية ،أو
التعدي على
افتعال أعمال شغب ،أو
ّ
األمالك العامة والخاصة وارتكاب أعمال التكسير
والتخريب ،والتع ّرض للعسكريين في أثناء محاولتهم فتح
الطريق لتسهيل حرية التن ّقل...
َ
في هذا السياق ،نم ّيز بين موقفين :األول حين تواجه القوى
واحدا يرفض االنصياع ألوامرها ،والثاني حين يكون
طر ًفا
ً
هناك جمهوران متواجهان ،يعتدي الواحد منهما على اآلخر.
في الحالة األولى يمكننا التدخل والتوقيف ،وهنا ننصح
ألن ذلك يحتّم استخدام القوة
األفراد بعدم مقاومة التوقيف ّ
ّ
من قبل القوى للسيطرة على الوضع ،وإذا شكل الشخص
خط ًرا ً
قاتل على القوة التي تقوم بتوقيفه ،يمكنها الرد بالمثل
وفق المعايير الدولية.
أما في الحالة الثانية حين تكون المواجهة بين جمهو َرين،
ّ
يكون تركيز قائد القوى األمنية على الفصل بينهما (سد
فاصل) وبالتالي أي عملية توقيف خالل الفصل قد تربك
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الهدف األساس من العملية أال وهو
وقف االعتداء وفصل الجمهو َرين
عن بعضهما البعض .في الحالة
تتم متابعة الموضوع
األخيرة ّ
وتوقيف المخالفين في ما بعد،
كما حصل في عــدة مناطق
(صيدا ،الرينغ.)...
تجدر اإلشــارة إلى أ ّنــه حين
تُــوقــف الـــوحـــدات العمالنية
المشاغبين ،تس ّلمهم للشرطة
العسكرية التي تتواصل مع النيابة
العامة العسكرية المؤلفة من قضاة
عدليين يتخذون الــقــرار المناسب بشأن
الموقوفين .وعلى الشرطة العسكرية العمل على تنفيذ
إشارة النيابة العامة المذكورة ،وبالتالي ال يأخذ الجيش القرار
بإطالق السراح أو االحتجاز.
في جميع األحوال نتق ّيد بالمعايير الدولية من حيث عدم
استنادا إلى الجنس أو النوع أو
التمييز بين مواطن وآخر
ً
أن
الوظيفة أو اللون أو الدين أو العرق .ولكن ذلك ال يمنع ّ
االعتداء على الجيش ّ
وأن المعتدين سيعا َقبون
جرماّ ،
يشكل ً
مد يده على عسكري
على ِّ
حد قول قائد الجيش« :كل من ّ
سيكون حسابه أمام القضاء والعدالة مهما طال الزمن».
المناقبية والمهنية
• من المعلوم ّ
عد لمقاومة عدو وإرهاب
أن العسكري ُم ّ
وحماية حدود ،فما هي أهمية إعداده لتنفيذ مهمات حفظ

تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة
ُ
المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير
عن الــرأي ،لكن هذا األمر ال يعني على اإلطالق
التساهل مع أي ّ
مخل باألمن
وخصوصا في وجه أهله؟
أمن
ً
 التعامل مع التجمعات يحتاج إلى التدريب باإلضافة إلىتماما أ ّنه
المناقبية والشعور المهني ،وجيشنا مناقبي ومدرك ً
يقف اليوم أمام أهله.
بشكل عام تواجه صعوبات في التعامل مع
إن الجيوش
ّ
ٍ
التجمعات على عدة مستويات منها :التجهيزات ،التكتيكات،
والتدريب ،كون الوحدات العسكرية تُعد لمواجهة عدو.
لذلك ،وبسبب الصالحيات الخطيرة التي ُك ّلف بها الجيش
خالل عمليات حفظ األمن ،ارتفع مستوى التدريب في مجال
استخدام القوة خالل عمليات حفظ األمن ،وكيفية التعامل
المستضعفة مثل الالجئين والنساء
مع التجمعات والفئات ُ

تم
واألوالد .وفي هذا اإلطار ،ومنذ حوالى ثالث سنواتّ ،
تكثيف التدريب على استخدام القوة خالل عمليات حفظ
األمن لما تشكله من خطر على حياة المدنيين .فقد تابع ً
مثل
ً
ضابطا دورات في نقابة المحامين -معهد حقوق
حوالى 60
اإلنسان ،ومع منظمات غير حكومية كاللجنة الدولية للصليب
ويتم التدريب سنو ًيا في هذا المجال،
األحمر -بعثة بيروت،
ّ
وكذلك مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ولشؤون
الالجئين...
وخصوصا للضباط الذين هم
أن التدريب مستمر
أؤكد ّ
ً
على تماس مع المواطنين على األرض ،كما تقوم كل قطعة
مدونة السلوك بصورة دورية.
بتدريب عسكرييها على ّ
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ص ِّور خاللها الجيش يتع ّرض بالقوة لبعض األشخاص
معظم الحاالت التي ُ
صورة بهواتف المتظاهرين وهذا دليل على ّ
معم ًما
هي ُم َّ
أن العنف لم يكن َّ

ثناء دولي
َ
قوبلت
• شاهدنا احتجاجات وتحركات في عدة دول ِ
بممارسات عنيفة من قبل القوى األمنية ،حتى في أوروبا،
ففي فرنسا ً
مثل ُس ِّجل فقدان  15متظاه ًرا إلحدى عينيهم
بالرصاص المطاطي خالل العام المنصرم .لماذا ُتثار
الضجة في لبنان في حين تقوم القوى األمنية بواجبها
واجه بالعنف؟
و ُت َ
الموجهة ضد الجيش والقوى األمنية حول
 االنتقاداتّ

حقوق اإلنسان هي ألهداف معينة ولم َّ
نتلق أي انتقاد من
أي منظمة دولية ،أو أي تأكيد على حصول انتهاكات.
أن المنظمات الدولية التي تُعنى
تجدر اإلشارة هنا إلى ّ
بحقوق اإلنسـان تبحـث عادة عن أي انتهاك يحصل مهما
كان صغي ًرا وتعتبـر عـدم حصولـه هـو مـن واجبـات القـوى
األمنيـة .ولكن المفارقة هي أ ّنــه بعد ستة أسابيع من
االحتجاجات وتعامل الجيش مع المتظاهرين ،صدر عن
السيدة رويدا الحاج ،الممثلة اإلقليمية للمفوضية السامية

قضايا وأحكام

أعطت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الحق لقوات األمن في العديد من القضايا التي اشتهرت في العالم،
ُيذكر منها:
 قضية جولياني وغاجيو ضد الدولة اإليطالية ( :)2001خالل االحتجاج في جينوا ضد قمة الثمانية والعولمة،قدم أهلهما دعوى ضد الحكومة اإليطالية أمام محكمة
صدت القوى األمنية المتظاهرين بعنف و ُقتل شخصانّ .
ّ
إن منع القوى األمنية من القتل ال ينطبق مع المادة الثانية من االتفاقية
حقوق اإلنسان األوروبية ،وقالت المحكمة ّ
ردت الدعوى مع عدم الموافقة على
األوروبية لحقوق اإلنسان التي تعطيهم الحق بذلك في حاالت معينة ،وبالتالي ّ
تقييد القوى األمنية.
 قضية أوتمان ضد تركيا ( :)2006حين اعترض مدنيون على خطط بناء سجنّ ،فعطلوا حركة المرور أمام
قدم هؤالء شكوى للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،فخ ُلصت المحكمة
مدرسة وف ّرقتهم القوات التركية بالقوةّ .
ً
إن تعطيل السير لمدة طويلة في المكان نفسه مض ّر بمصالح المواطنين.
إلى إعطاء الحق للقوى األمنية
قائلة ّ
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ً
ضابطا
13
وفردا هو
و 241رتي ًبا
ً
عدد العسكريين المصابين
خالل عمليات حفظ األمن
بين 2019/10/17
و.2020/1/19
لحقوق اإلنــســان -مكتب أفريقيا والشرق
األوسط ،بيان أثنت فيه على دور الجيش والقوى
األمنية بحفظ أمن المتظاهرين والتعاطي معهم بسلمية
«في إطار الضرورة والتناسب ،وهما جوهر أداء أجهزة إنفاذ
القانون».
خاصين في األمم
كذلك ،وصلنا كتاب من  7مق ّررين
ّ
يتضمن أسئلة حول مزاعم مستقاة من مصادر
المتحدة
ّ
إعالمية ووسائل التواصل االجتماعي .لم يستند الكتاب إلى
«تقييم غير منحاز للوقائع» كما تنص الفقرة أ من المادة
مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمقررين الخاصين
 3من ّ
(التي أوجبت حصولهم على معلومات من «مصادر موثوقة»
يتم التأكد من صحتها على أعلى درجة ممكنة)،
بعد أن ّ
وكذلك المادة السادسة منه التي نصت على عدم جواز
بشكل حصري على التقارير اإلعالمية .وعلى الرغم
االعتماد
ٍ
تضمن الكتاب
من هذه األخطاء الشكلية بالبيان ،فقد
ّ
عبارة تقول« :القوى األمنية تعاطت مع المتظاهرين على
المستوى الواسع بطريقة مسؤولة ومتناسبة» ،وهذا هو
المطلوب وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

جريحا لقوى
483
ً
ُ
األمن الداخلي ،و ١٠٠أصيبوا
في  18و ،2020/1/19أي ثلث
عديد فرقة مكافحة الشغب ،فيما بلغ
عدد الجرحى المدنيين  ،453أي أقل
من جرحى القوى األمنية.

 268موقو ًفا
مدن ًيا لدى الجيش
و 353لدى قوى األمن
الداخلي ،في الفترة
المذكورة أعاله.

 ٧١آلية
للجيش و 70لقوى
األمن الداخلي تض ّررت
بين 2019/10/17
و.2020/1/19

من الشعب وللشعب
الجيش هو من الشعب وللشعب ،كان وما زال وسيبقى
دائما المدافع األول عن حقوقه وحرياته ،يحميها ويضمن
ً
تطبيقها .ولك ّنه لم ولن يتهاون مع أي انتهاك أو مخالفة
تحت غطاء الحريات...
لم ولن يسمح باالعتداء ال على المتظاهرين ،وال على
التظاهرات المقابلة أو أمن المواطنين الذين ال يشاركون
في التجمعات .كما سيبقى مظلة األمان التي يلجأ إليها
اللبنانيون بجميع أطيافهم وانتماءاتهم ،و«لــن تثنينا
قدما في
الشائعات وال حمالت التج ّني والتخوين عن المضي ً
مسيرة الشرف والتضحية والوفاء ،متس ّلحين بمحبة شعبنا
وثقته بنا».
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من المفكرة

تسليم وتس ّلم
وزارة الدفاع الوطني

ُأقيمت في اليرزة ،مراسم تسليم وتس ّلم وزارة الدفاع
الوطني بين الوزيرين الياس بو صعب وزينة عكر.
استقبـل قائـد الجيـش العمـاد جـوزاف عون وعدد من كبار
الضباط الوزيرة عكر في باحة وزارة الدفاع الوطني ،حيث
ُق ّدمت لها التشريفات الالزمة.
وعقب مراسم التسليم والتس ّلم ،ه ّنأ الوزير السابق بو
صعب الوزيرة عكر على توليها مسؤولياتها الجديدة ،متمن ًيا
لها التوفيق في مهماتها ،مع ّب ًرا عن اعتزازه وفخره والشرف
بالخدمة في وزارة الدفاع وإلى جانب الجيش والمؤسسة
العسكرية ،مشي ًرا إلى أ ّنه «من األشخاص الذين تع ّلموا ورأوا
جدا أمام
ّ
أن ما نعرفه عن المؤسسة العسكرية هو قليل ً
التضحيات التي تقدمها» .وأضاف :اتكالنا على الجيش كي
احتراما
يحمينا ويحمي االستقرار ،وال أستطيع إال أن أنحني
ً
لهذه المؤسسة التي كان لي شرف خدمتها.
أن قانون الدفاع يحتاج الى
وأشار الوزير بو صعب الى ّ
ً
دائما
تعديل إذ إ ّنه ُوضع في العام ُ ،١٩٨٣مردفا أ ّنه سيبقى ً
مداف ًعا عن المؤسسة العسكرية أ ًّيا كان موقعه.
بدورها ،ألقت الوزيرة عكر كلمة قالت فيها :في أول رسالة
لكم أقول إ ّنني نائب رئيس حكومة ووزيرة دفاع عن حقوقكم
أن محاربة الفساد هي
التي هي حقوق وطن بكامله .أعلم ّ

١٤

من مطالبكم األساسية ،وسأعمل لتحقيق هذا المطلب من
خالل مجلس الوزراء وموقعي ،والمسؤولية التي تقع على
عاتقي ليست النجاح فقط بل التغيير لألفضل.
توجهت بالتحية إلى أهالي الشهداء ،شكرت الوزير بو
وإذ ّ
صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون وضباط الجيش
والعسكريين على جهودهم.

من المفكرة

لقاءات العماد قائد الجيش مع سفراء ووفود
أجرى قائد الجيش العماد جوزاف عون جولة ُأفق تناولت
التطورات في لبنان والمنطقة ،وعرض العالقات الثنائية
ّ
والتعاون العسكري مع كل من السفير البريطاني Chris
 Ramplingيرافقه الملحق العسكري المقدم ،Alex Hilton
السفيـر الفرنسـي  Bruno Foucherيرافقـه الملحـق
العسكـري العقيـد  ،Fabrice Chapelleالسفيـر الروسـي
وفـد مرافـق ،والسفيـر
 Alexander Zasypkinعلـى رأس
ٍ

الكـوري  Kwon Yong - daeيرافقه الملحق العسكري
المقدم .Hyokeun jee
والتقى العماد قائد الجيش السفير اإليطالي Massimo
 ،Marottiفي زيارة وداعية في مناسبة انتهاء مهماته في
قدمت
لبنان ،وسفيرة أستراليا  Rebekah Grindlayالتي ّ
ً
الملحق العسكري الجديد العقيد البحري  Doug Griffithsخلفا
للعقيد .Christopher Buxton

السفير البريطاني

السفير الفرنسي

السفير الروسي

السفير الكوري

١٦

واستقبل العماد عون ،في أوقات مختلفة ،المم ّثل الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان  ،Jan Kubisونائب
األمين العام لألمم المتحدة لشؤون األمن والسالمة Gilles
 ،Michaudوقائد قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان
اللواء  Stefano Del Colوبحث معه في األوضــاع العامة
في المنطقة الحدودية الجنوبية وعالقات التعاون بين
«اليونيفيل» والجيش اللبناني.
السفير اإليطالي

سفيرة أستراليا

ّ
الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان

نائب األمين العام لألمم المتحدة لشؤون األمن والسالمة

قائد قوات األمم المتحدة المؤقتة في لبنان

١٧

من المفكرة

الوزيرة عكر تستقبل
العماد قائد الجيش
وأعضاء المجلس العسكري
استقبلت نائبة رئيس مجلس الــوزراء ووزيرة
الدفاع الوطني زينة عكر قائد الجيش العماد
قدم لها التهنئة في مناسبة توليها حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.
جوزاف عون الذي ّ
كما التقت الوزيرة عكر في اإلطار نفسه ،أعضاء المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون .وقد
ضم الوفد رئيس أركان الجيش اللواء الركن أمين العرم ،والمدير العام لإلدارة اللواء الركن مالك شمص ،ومفتش
ّ
عام وزارة الدفاع الوطني اللواء الركن ميالد اسحق ،وعضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس شام ّية ،وأمين عام
المجلس األعلى للدفاع اللواء الركن محمود األسمر ،وأمين س ّر المجلس العسكري العميد الركن أحمد األسير.

رئيس األركان
يستقبل
الملحق
العسكري
الروسي
استقبل رئيس األركان اللواء الركن أمين العرم الملحق العسكري الروسي العقيد  ،Alexander Milovidovفي زيارة
تعارف نوقشت خاللها عالقات التعاون بين َ
جيشي البلدين.

١٩

نشاطات القيادة

الطبابة العسكرية تحتضن ذوي اإلرادة الصلبة
ّ
بتأثر عميق عكسته مالمح وجهه ،افتتح
قائد الجيش العماد جـــوزاف عــون مكتب
عائالت الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة
يجسد هذا المكتب
في الطبابة العسكرية.
ّ
اهتمام العماد عون بتوفير أفضل الخدمات
الطبية لعائالت الشهداء ،ولمن باتوا ذوي
احتياجات خاصة نتيجة عطائهم الالمحدود،
واندفاعهم لتأدية واجبهم الوطني.
الضباط وعائالت الشهداء ،كما ممثلو عدد
من الجمعيات التي تُعنى بذوي االحتياجات
الخاصة الذين حضروا احتفال االفتتاح ،الحظوا
مدى تأ ّثر العماد عون ،وتو ّقفوا عند اندفاعه إلى مصافحة
وتوجهه إلى
بعيدا من صرامة البروتوكول،
الكبار والصغار
ً
ّ
عائالت الشهداء مستفس ًرا عن أوضاعهم ،كما وقوفه إلى
جانب عسكري أقعدته تضحياته على كرسي مدولب ،وتأكيده
دائما وف ًيا للتضحيات الثمنية ،وساه ًرا على
آلخر أ ّنه سيبقى ً
توفير أفضل الخدمات ألصحابها.
ّ
وفي الكلمة التي ألقاها في المناسبـة ،أكـد قائد الجيش
أن «اهتمام القيادة بالطبابة يــوازي بأهميته أي قطعة
ّ
عسكرية أخرى نسعى إلى تطويرهـا ،لمواكبة الحداثة وتوفير
أفضل الخدمات الطبية للعسكريين وعائالتهم كما لعائالت
الشهداء».
نوه بالنقلة النوعية التي حققتها الطبابة العسكرية
وإذ ّ

إزاحة الستار

بفضل إدارة الق ّيمين على هذا القطاعّ ،
أكد العماد عون
أن «ورشة التطوير مستمرة وقد حازت ثقة كبيرة اللتزامها
ّ
بعيدا من الشبهات
معايير الشفافية والمراقبة الذاتية
ً
والمساءلةً ،
تعمم السياسة التي اعتمدتها الطبابة
آمل أن ّ
العسكرية بهدف منع الهدر وتوفير األموال وضبط الفاتورة
الط ّبية» .ولفت قائد الجيش إلى أ ّنه« :مهما قيل ،لدي ملء
بأن الطبابة العسكرية تستثمر األمــوال في المكان
الثقة ّ
المناسب ،وهــذا ما شهدناه في السابق ونشهده اليوم
من استحداث أقسام جديدة وتطوير أقسام قديمة وإعادة
أن إمكاناتنا
تأهيلها ،بما يليق بعسكريينا وعائالتهم ،وبما ّ
فإن محبة شعبنا للمؤسسة تترجم ً
أيضا
المادية محدودةّ ،
وخص القائد بالشكر السيد شارل
في مساعدة الطبابة».
ّ
قبلة وهمسة

أشد على أياديكم
ّ

٢٠

أقسمنا أ ّننا سنبقى إلى جانبكم

حنا والسيد محمد ياسين ورئيس جمعية جو رحال على
مساهمتهم الق ّيمة في هذا المجال.
ّ
«أن الطبابة ليست تقديم خدمة صحية
وأكد العماد عون ّ
لمريض فقط ،إ ّنما هي مسار اهتمام وحسن معاملة .وإ ّننا
إذ نفتتح اليوم مكت ًبا لعائالت الشهداء وذوي االحتياجات
فألن عائلة الشهيد أمانة في عهدتنا ،والمؤسسة
الخاصة،
ّ
تفي بوعدها تجاه أبنائها الشهداء وتبقى ساهرة على رعاية
عائالتهم .الشهيد تبقى ذكراه محفورة في السجل الذهبي
للمؤسسة ،وتبقى دماؤه شعلة تضيء درب رفاقه ومنبع
المؤسسة من
قوة .كما سنبقى حريصين على رعاية أبناء
ّ
ذوي االحتياجات الخاصة الذين قدموا أجسادهم لهذا الوطن
من أجل المحافظة على كرامته وكرامة شعبه .أقسمنا لهم
ولرفاقهم الشهداء أ ّننا سنبقى إلى جانبهم وإلى جانب
قدر بثمن».
عائالتهمّ ،
ألن ما قدموه ال ُي ّ
ً
وتابع العماد عون قائل« :في ّ
ظل هذه األوضاع االقتصادية
الدقيقة التي نم ّر بها ،والتي ترخي بظاللها ثقيلة علينا جمي ًعا،

يأتي هذا المشروع اليوم الفتتاح عدة أقسام في المستشفى
العسكريّ ،
أن المؤسسة العسكرية ماضية في سياسة
ليؤكد ّ
التطوير التي تنتهجها ،بموازاة تنفيذ المهمات الموكلة إليها،
بغض النظر عن األصــوات الشاذة التي تصدر بين الحين
واآلخر ،فأي انتقاد أو تطاول على المؤسسة لن يصيبها في
مكان ،وهي مستمرة في حماية لبنان ً
أرضا وشع ًبا».
وختم ً
«نقدر الجهود التي يقوم بها عسكريونا ،أينما
قائل:
ّ
كانوا ،خالل تنفيذ مهماتهم ،على الرغم من حجم الضغوطات
ال س ّيما االقتصادية منها .سنبقى مدافعين عن حقوقنا حتى
الرمق األخير ،وسنبقى بجهوزية عالية لمواجهة التحديات،
كما سنبقى أوفياء لقسمنا ،قسم الشرف والتضحية والوفاء».
من جهته ،ألقى رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن
تحدث فيها عن إنجاز عدد من المشاريع
جورج يوسف كلمة ّ
منوها بدعم القيادة،
المنصرمين،
العامين
في الطبابة خالل
ً
َ
َ
ّ
مشي ًرا إلى أهمية المشروع األخير كونه يتعلق بذوي اإلرادة
الصلبة الذين هم عائالت الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة.
بعدها ،جال العماد عون في المختبر الذي ُأعيد تأهيله
المتطورة ،وتف ّقد سيارات اإلسعاف
وتزويده أحدث اآلالت
ّ
التي ُج ّهزت بها المستشفى.

العميد الركن يوسف يلقي كلمته

م ًعا نحتفل

جولة في المختبر

ُّ
..وتفقد سيارات اإلسعاف

٢١

جوالت القائد

قائد الجيش:
أنقذتم لبنان
وال تساهل مع أي ّ
مخل باألمن
أن
ـدد قائد الجيش العماد جــوزاف عون على ّ
شـ ّ
«تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة
المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي ،لكن هذا األمر ال يعني على اإلطالق التساهل مع أي ّ
مخل باألمن
ّ
أو أي تصرفات منافية لألخالق أو أي عمليات قطع طرق ،وسيأتي يوم ّ
أقل ما يقال فيه َّ
أن
إن الجيش قد أنقذ لبنان» .وأكد ّ
«ما أظهره العسكريون من رباطة جأش وضبط للنفس في التعامل مع التحركات ،قد حاز تنويه المؤسسات الدولية وأنقذ
لبنان.»...
منو ًها بـ«الجهود
كالم العماد عون جاء خالل تف ّقده قيادة فوج التدخل السادس في منطقة رياق ،حيث اجتمع بالضباط ّ
مؤكدا َّ
أن «ما يقوم به الجيش في هذه المرحلة هو عمل دقيق
التي يبذلها عناصر الفوج في تنفيذ المهمات الموكلة إليهم»
ً
خصوصا في ّ
ظل األزمة التي تم ّر بها البالد ،والتي تترافق مع توتّرات في عدد من المناطق».
ً
مؤكدا أن «هذا
وأثنى قائد الجيش على «ما أظهره العسكريون من رباطة جأش وضبط للنفس في التعامل مع التحركات»،
ً
تمـت مقارنته مع ظـروف مشابهة حصلت فـي دول أخرى».
األمر قد حاز تنويه المؤسسات الدولية،
ً
خصوصا إذا ّ
وع ّبر العماد عون عن «تقديره للجهود التي يبذلها العسكريون ال س ّيما في ّ
ظل األزمة االقتصادية الخانقة التي تم ّر بها
البالد والتي تطالهم كما باقي اللبنانيين» ،داع ًيا إياهم إلى «مواصلة جهودهم وعدم االنجرار وراء شائعات تهدف إلى ثنيهم
عن القيام بواجبهم وتحويل األنظار عن حقيقة ما يجري».

القائد ين ّوه بأعمال األجهزة العسكرية واألمنية
زار قائد الجيش ثكنة الحلو وكان في استقباله المدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد
وحدة شرطة بيروت العميد محمد األيوبي ،حيث ّ
اطلع
على اإلجراءات العملية والتدابير الميدانية التي تتّبعها
قوى األمن الداخلي في أثناء المظاهرات واالحتجاجات
وأعمال الشغب.
وخالل الزيارة أطلع اللواء عثمان العماد عون على
األوامر التي تُعطى خالل عمليات حفظ األمن والنظام
تطور أحداث
لحماية المتظاهرين ،وتد ّرجها وفق
ّ
الشغب والعنف على األمالك العامة والخاصة والتعدي
على عناصر قوى األمن الداخلي.
وبعد الجولة التف ّقدية لغرف المراقبة والتحكم ،التحليل والعمليات ،أشاد قائد الجيش بـ«جهوزية قيادة قوى األمن الداخلي
منو ًها بـ«أعمال جميع األجهزة العسكرية واألمنية ال س ّيما في هذه المرحلة الدقيقة التي
واالحترافية في القيادة والسيطرة»ّ ،
ومؤكدا البقاء
مقد ًرا التضحيات الجسام التي يقدمونها في سبيل الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم،
ً
تم ّر بها البالد»ّ ،
على المتابعة والتنسيق لمصلحة استتباب األمن وحفظ النظام وعدم التعدي على األمالك العامة والخاصة.

٢٢

ذكراهم خالدة

يودع ثالثة شهداء
الجيش ّ
عصر  9شباط كان ثالثة من العسكريين على موعد مع
تماما كما رفاق كثر سبقوهم كانوا حيث دعاهم
الشهادة،
ً
وأتموا واجبهم حتى الرمق األخير.
الواجب،
ّ
الرقيب أول الشهيد علي نايف اسماعيل ،الرقيب أول
الشهيد أحمد كرم حيدر أحمد ،والجندي الشهيد حسن
محمد عز الدين :ثالثة فرسان مضوا بالتضحية إلى أقصى
الحدود ،وارتفعوا إلى جوار ربهم شهداء أنقياء.
كانوا َّ
مكلفين مهمة مالحقة سيارة مسروقة واستعادتها

الرقيب أول الشهيد
علي نايف اسماعيل
 من مواليد  1983/7/25بريتال -بعلبك.
تـــطـــوع فـــي الــجــيــش بــتــاريــخ
ّ
.2006/11/14
 حائز:• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.
• وسام الحرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد الجيش سبع
م ّرات.
ست
• تهنئة العماد قائد الجيش
ّ
مرات.
• تهنئة مدير المخابرات.
• تهنئة قائد اللواء.
 -متأهل وله ولدان.

من المعتدين على أمــاك المواطنين وأرزاقــهــم ،فإذا
بالمجرمين يكمنون لهم في محلة المشرفة  -الهرمل
ويطلقون النار عليهم.
ُ
بنتيجة االشتباك ُقتل أحد مطلقي النار واعتقل سائق
السيارة واس ُتشهد ثالثة عسكريين.
ش ّيع الجيش شهداءه بما يليق بشهادتهم من إجالل
وتكريم .الشهداء إلى جوار ربهم ووجدان مواطنيهم،
آت ال محالة.
والمجرمون إلى العقاب الذي يستحقونه ،وهو ٍ

الرقيب أول الشهيد
أحمد كرم حيدر أحمد
 من مواليد  1987/3/10الكواخ -الهرمل.
تـــطـــوع فـــي الــجــيــش بــتــاريــخ
ّ
.2007/8/10
 حائز:• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.
• وسام الحرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد الجيش سبع
م ّرات.
ست
• تهنئة العماد قائد الجيش
ّ
مرات.
• تهنئة مدير المخابرات م ّرتين.
• تهنئة قائد المنطقة.
• تهنئة قائد الفوج م ّرتين.
 -متأهل وله ولدان.

الجندي الشهيد
حسن محمد عز الدين
 من مواليد  1992/6/19عرسال -بعلبك.
تـــطـــوع فـــي الــجــيــش بــتــاريــخ
ّ
.2016/12/17
 حائز:• تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته.
• تهنئة مدير المخابرات.
 -عازب.
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إرادة وتصميم

إعداد :الرقيب أول جيهان جبور  -الرقيب كرستينا عباس

إنجاز نوعي للقوات الجوية:
 Agusta Bellعادت الى الحياة

نوما
عاما ،حكمت الظروف عليه باإلعدام ،لك ّننا أردناه أن يكون ً
«نحتفل بإعادة الحياة لمولود ُولد منذ ما يقارب األربعين ً
تبدل الظروف .أدخلناه غرفة العناية الفائقة ونفخنا روح الحياة في قلبه وجسمه من جديد».
سرير ًيا إلى حين ّ
هكذا وصف قائد القوات الجوية العميد الركن الطيار زياد هيكل عملية إعادة ترميم طوافات السرب الخامس الـAgusta
 Bell 212اإليطالية الصنع ،خالل احتفال إطالق المشروع في قاعدة بيروت الجوية.
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عاما،
بعد تو ّقف طوافات  AB212عن التحليق لـً 30
يتحدون العوائق المادية
ها هم عناصر القوات الجوية
ّ
ً
جديدا
والزمنية لينتشلوها من رقاد طويل ويسجلوا إنجازا
ً
في سالح الجو اللبناني.
بكثير من العناد واإلصرار وبتشجيع من ضباطهم ،عمل
فنيو القوات الجوية في المشروع الطموح ،فبرهنوا عن
جدارة عالية وكسبوا رها ًنا صع ًبا بنجاحهم في تأهيل إحدى
الطوافات بأقل كلفة ممكنة.

الرحلة األولى للطوافة كانت الى اليرزة حيث تف ّقدها العماد عون

 ...وصورة تذكارية في المناسبة
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اجتراح الحلول
رئيس األركــان اللواء الركن أمين
ً
ممثل قائد
تحدث في االحتفال
العرم ّ
الجيش العماد جـــوزاف عــون فقال:
«لطالما أدركت المؤسسة العسكرية
حجم التحديات الملقاة على عاتقها،
جانب من الحضور
وعملت انطال ًقا من مسؤوليتها الوطنية
على ضرورة االستفادة القصوى من العتاد المتوافر ،واستثمار
المؤهالت البشرية في سبيل تحسين قدراتها القتالية .وما
نشهده اليوم من إطالق مشروع إعادة طوافات نوع AB212
المتوقفة عن الطيران منذ العام  1990إلى الخدمة ،لهو خير
دليل على ذلك».
وأضــاف« :ال يمكن أن ننسى إنــجــازات القوات الجوية
وتضحياتها في مختلف الميادين القتالية ،فقد كانت ّ
خلقة
ومبدعة في اجتراح الحلول ،وتحديث أسلحتها ،وتطوير
طائراتها بإمكانات وقــدرات متواضعة ،استحقت ألجلها
التقدير والثناء حتى من المص ّنعين أنفسهم ،بد ًءا من تطوير
الطوافات التي شاركت في حرب نهر البارد ،مرو ًرا بأحداث
ً
وصول إلى دحر اإلرهاب وتحرير
عرسال في العام 2014
السلسلة الشرقية في معركة فجر الجرود».
القصة الكاملة
تم شراء طوافات Agusta Bell 212
ّ
في الثمانينيات وتوقفت عن الخدمة
في العام  1989بسبب الحرب ،إذ
حالت دون التمكن من إعادتها الى
الخدمة درجة األضرار التي تعرضت
لها ،إضافة إلى عدم توافر ظروف
ومقومات إصالحها سوى عبر إرسالها

تقاليد

إلى الخارج وبكلفة عالية« .لطالما طمحت القوات الجوية الى
اعادة تأهيل هذه الطوافات ،وقد برهن فنيو وطيارو القوات
الجوية في السنوات األخيرة عن درجة عالية من الكفاءة
والحرفية ما شكل الدافع ونقطة االرتكاز للتجرؤ على المضي
في هكذا مشروع» حسب ما أكد قائد القوات الجوية في
«أن أهمية
حديثنا معه .ويضيف العميد الطيار زياد هيكل ّ
الطوافات  AB212تكمن في أ ّنها مزودة محركين ما يمك ّنها
من تنفيذ مهمات متعددة فوق اليابسة كما فوق البحر ،كما
خمسا من
أن
أن آخر تقييم قامت به شركات عالمية أكد ّ
ّ
ً
أصل الطوافات السبعة الموجودة صالحة للتأهيل ،بينما
يمكن استخدام الطوافتين المتبقيتين كقطع غيار».
ويتابع سرد الوقائع ً
«تم تشكيل لجنة في العام
قائلّ :
 2018لدراسة إمكان تنفيذ مشروع تأهيل إحدى
الطوافات وقد كنا أمام أحد الخيارين ،إما أن
يتم إرسال الطوافات إلى الخارج وبالتالي
نعتمد ما يسمى «،»Rich Solution
أو نقوم بإعادة تأهيلها في مشاغلنا
وفق المعايير العالمية وباالستناد
إلى كفاءة وتجارب عناصر القوات
الجوية ال سيما بعد إصالح طوافات
أخرى في مشاغلنا كان يتم ساب ًقا
شحنها إلى شركات خارجية .كما ا ّنه

كانت البحرية الملكية البريطانية ،خالل مراسم إطالق السفينة المص ّنعة محل ًيا ،أول من اتّبع تقليد أن يشرب الملك/الملكة
كأسا من النبيذ على متن السفينة الحربية ومن ثم رمي الكأس في المياه ،وذلك تمن ًيا بالحظ والنجاح للسفينة الجديدة.
ً
تحول هذا التقليد واتّبع عند إطالق السفن والطائرات بكسر زجاجة من النبيذ وفي ما بعد زجاجة من الشمبانيا،
مع الوقت ّ
أو رش السفينة أو الطائرة بالمياه عند وضعها في الخدمة للمرة األولى والتمني بالنجاح واالزدهار.
تم كسر زجاجة شمبانيا على مزلجها كتقليد للتمني بالنجاح
خالل احتفال إعادة ترميم الطوافة  AB212ووضعها في الخدمةّ ،
والحظ الوافر.
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رئيس األركان

 ..وكلمة

يلقي كلمته

لقائد القوات الجوية

أن كلفة إعادة تأهيل الطوافة
تب ّين ،وبنا ًء لدراسات دقيقةّ ،
أن إحدى الشركات
محل ًيا ال يتعدى مليوني دوالر ،في حين ّ
حددتها في العام  2011بما يراوح بين 4
األجنبية كانت قد ّ
و 5ماليين ونصف مليون دوالر ،من دون احتساب كلفة اليد
العاملة التي ّ
تشكل أق ّله  %50من الكلفة اإلجمالية».
ما الذي جعل تحقيق المشروع ممك ًنا؟ يجيب العميد الركن
«إن خبرة الفنيين والمستوى
هيكل عن السؤال بالقولّ :

العلمي الذي حققوه إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبتها
القوات الجوية لدى مختلف الشركات والمراجع العالمية
المعن ّية بتأمين الكتب الفنية الالزمة وقطع الغيار والتراخيص
المطلوبة لتنفيذ أي عمل على الطوافات ،جعلت المشروع
ممك ًنا على الرغم من التحديات الكبيرة الموجودة إلعادة
تجهيز وترميم طوافة متوقفة عن الطيران لحوالي الثالثين
عاما».
ً
أن الهدف هو إعادة تأهيل
وأشار قائد القوات الجوية إلى ّ
بمعدل طوافة كل سنة ،وهذه المدة قد
خمس طوافات
ّ
تطول أو تقصر وفق توافر المال لتنفيذ المشروع .فالطوافات
بمجملها مصابة بشظايا من جراء الحرب ويتآكلها الصدأ،
وإعادة تجهيزها تتيح للقوات الجوية والجيش حيازة سرب
المزودة محركين قادرة أن تخدم لما
جديد من الطوافات
َّ
يزيد عن الخمسة عشر سنة القادمة وذلك بكلفة قليلة نسب ًيا.

أصداء وتعليقات
• «منكبر ُ
فيكن .You Made Us Proud ،هيدا دليل
إنو فيه إرادة صلبة ،وهيدا إنجاز ُيضاف إلى سجل إنجازات
نسور الجو».
قائد الجيش العماد جوزاف عون
• «أعتقد ّ
أن هــذا الــمــشــروع أظــهــر روح الجيش
الجمة التي
اللبناني في أفضل حاالتها .أمام الصعوبات ّ
تفوقتم على أنفسكم على الرغم من
تواجهونها ،لقد ّ
المقومات المحدودة المتاحة لكم .إ ّنها لشهادة لكم على
ّ
حسن المبادرة والمهنية والخبرة التي يتمتع بها رجالكم
ونساؤكم».
الملحق العسكري البريطاني العقيد ألكس هيلتون
• «تأثرت بالرغبة القوية والجهود الكبيرة المبذولة
إلنجاح مشروع إعادة إطالق طائرة  AB212بعد توقفها
عاما .وبفعل المهارات العالية والشجاعة
ألكثر من ثالثين ً
التي تتم ّتع بها القوات الجوية والجيش اللبناني ،تك ّلل
هذا العمل بالنجاح .كالعادة يقف الجيش الفرنسي إلى
جانب نظيره اللبناني لرفد قيمته التشغيلية ودعمه،
ويأتي هذا الدعم ضمن إطــار تعزيز قــدرات الجيش
اللبناني والقوات الجوية اللبنانية بغية المحافظة على

األمن واالستقرار في لبنان».
الملحق العسكري الفرنسي العقيد فابريس شابيل
المقومات ،حاول
• «إذا لم يكن لديك ما يكفي من
ّ
«الخروج من الصندوق» وابحث عن الحل األفضل بغية
تحقيق هدفك ،وال تفقد اندفاعك إذا اصطدمت بأناس
يقولون لن يتم األمر .في ما يتعلق بالـ ،AB212تتطابق
جودة األجهزة مع جودة التحفيز والمهارات ،أي ّ
إن جودة
األجهزة تلبي جودة الدافع والمهارات».
الملحق العسكري األلماني العقيد ريتشارد ستيتن
• «إ ّنني معجب للغاية باالحترافية والمرونة التي يتمتع
بها شركاؤنا في الجيش اللبناني .إن تجديد طوافة من
طراز  AB212هو شهادة على اإلمكانات الكثيرة التي
يتح ّلى بها ضباط الجيش اللبناني وعناصره .الخبرة
التقنية والمثابرة التشغيلية التي نلتمسها في صفوف
القـوات الجوية هي من الطراز العالمي ،وآمل أن تتاح
لي الفرصـة لمقابلـة طاقـم الطوافـة والسفـر علـى
متنهـا».
العقيد كيفن بيريرا
من عديد السفارة األميركية
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أبرز الصعوبات والتحديات
من جهته ،أوضح رئيس مصلحة عتاد الجو الرائد ربيع
دوغان أ ّنه عند اتخاذ القرار بإعادة هذه الطوافة إلى النشاط
الجوي قامت المصلحة بالتنسيق مع الجناح الفني في قاعدة
بيروت الجوية ،بدراسة فنية ومادية للعتاد المنوي تحقيقه
ومساعفته بعد الرجوع إلى مخزون العتاد الموجود في
القوات الجوية ،مما خفض الكلفة اإلجمالية وجعلها ضمن
قدرات المصلحة.
أن «طوافة  Agusta Bell 212متوافرة في األسواق
وأضاف ّ
العالمية منذ فترة والشركات التي تؤمن قطع البدل الخاصة
بها متعددة ،لذلك لم ُ
يخل تأمين هذه القطع من الصعوبة،
بحيث تم التعامل مع أكثر من إحدى عشرة شركة محلية
وعالمية».
وقال« :من الصعوبات التي واجهتنا أ ّنه تم تحديث معظم
تراقيم العتاد ،فالتراقيم القديمة التي كانت تُعتمد ساب ًقا في
القوات الجوية لم تعد متوافرة في األسواق .وقد قمنا بإرسال
ّ
المرخص
بعض المجموعات الرئيسة إلى مراكز الصيانة
لها من الشركات المصنعة OEM (Original Equipment
 )Manufacturerلمساعفة هذه المجموعات وصيانتها
بأفضل المواصفات واألسعار ضمن فترة زمنية قصيرة .وأما

معايير ومواصفات
تم شراء المحرك الجديد وفق شروط
• ّ
المركز المرخص لــه  OEMمن
الشركة المص ّنعة.
• القطع المستعملة ومواد
الطالء مطابقة للمواصفات
العالمية.
تـــم االرتـــكـــاز على
• ّ
النشرات الفنية ورسائل
الحيطة الــصــادرة عن
الشركة المص ّنعة.
تــــم الــكــشــف على
•
ّ
األقسام المع ّرضة للتآكل
من قبل مركز  MASCOالتابع
لطيران الشرق األوسط بعد تأكيد
الجودة من مهندسي الشركة.
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الطوافة قبل تأهيلها

بطاقة تعريفAB212 - L557 :
• تم تسلمها في  5شباط .1981
• وزنها من دون وقود 7524 :باوند أميركي (2.9
ط ًنا).
• حمولتها 3200 :باوند (نحو  13عنص ًرا مع طيار
ومساعد).
• ساعات التحليق 740 :ساعة.
• آخر رحلة 9 :أيار .1989
• محفوظة في قاعدة رياق الجوية بشكل سليم.

 ...وخالل التأهيل

أبرز التحديات فكان تأمين كلفة الصيانة وشراء العتاد من
األسواق المحلية والعالمية ضمن السلفات الموضوعة بتصرف
القوات الجوية من دون إهمال احتياجات الطوافات والطائرات
في القواعد الجوية األخرى للمحافظة على جهوزيتها».
عمل بال كلل
بلغ عدد الفنيين الذين عملوا في المشروع  16عسكر ًيا:
تم اختيارهم وفق كفاءة كل منهم
 3ضباط و 13رتي ًبا ّ
واختصاصه وخبرته .كما كان للتموين الفني والمراقبة
الفنية دور غير مباشر في العمل الفني.
أن التحديات
يوضح الفنيون ّ
التي اعترضتهم كانت كثيرة
وأن الطوافات متوقفة
خصوصا ّ
ً
عن العمل منذ سنوات طويلة،
ولــم يسبق لعناصر الــقــوات
الجوية أن قــامــوا بــأي دورة
خاصة بصيانتها أو بصيانة
طوافات شبيهة لها من قبل.
مع ذلك نجحوا في كسب الرهان
بفضل كفاءاتهم وإصــرارهــم
على النجاح.
وبشهادة المعنيين ،برهن
الفنيون منذ بــدايــة عملهم
في المشروع عن اندفاع غير
مسبوق ومثابرة مدهشة إذ
كانوا يسهرون لساعات الفجر

األولى في معظم األحيان الستكمال جزء معين من العمل ،ال
تأن شديد وعمل متواصل ،فأي
أن المهمة احتاجت إلى ٍّ
سيما ّ
خطأ كان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم األضرار بدل إصالحها.
مع إعــادة إحياء طوافة ُ Agusta Bell 212يضاف إلى
صفحة إنجازات الجيش إنجاز جديد لناحية التزام سياسة
ّ
معتمدا على
التقشف ومراعاة األوضاع العامة في البالد،
ً
جهود عسكرييه وخبراتهم وكفاءاتهم.
تصوير :الرقيب أول جورج فريحة
الجندي شربل األعرج

عملوا بال كلل أو ملل

شهادة في الجدارة...
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جيشنا

إعداد :نينا عقل خليل

تدريب على عمليات إنفاذ القانون
في إطــار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجيش
اللبناني ونقابة المحامينّ ،
نظم معهد حقوق اإلنسان في
النقابة المذكورة دورتين تدريبيتين في مجال «حقوق
اإلنسان في مرحلتي التحقيق والمحاكمة» ،بالتعاون مع
مؤسسة فريدريش إيبرت (مشروع السالم واألمن لمنطقة
الشرق األوسط وأفريقيا) ممثلة بالسيد آخيم فونت ،شارك
فيهما ضباط من مختلف وحدات الجيش اللبناني.

حاضر في افتتاح الدورتين ضابط من مديرية القانون
مدونة قواعد
شارحا
الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان
ً
ّ
سلوك الجيش اللبناني في إنفاذ القانون وإلزاميتها بالنسبة
لعناصره.
وفي الختام ،تس ّلم الضباط المشاركون شهاداتهم في
احتفال حضره مسير أعمال مديريـة القـانون الـدولي
ً
اإلنساني وحقوق اإلنسان العقيد الركن زياد رزق اهلل
ممثل
العماد قائد الجيش ،والسيد آخيم فونت ومديرة المعهد
المحامية إليزابيت زخريا سيوفي.

هبة من السلطات الكورية للجيش
قدمت السلطات الكورية خمس عشرة آلية هبة إلى
ّ
ُ
الجيش اللبناني .وأقيم في المناسبة احتفال في اللواء
اللوجستي – ثكنة يوسف األسطا  -كفرشيما ،حضره العميد
ً
ممثل قائد الجيش العماد
الركن ابراهيم عبود قائد اللواء
جوزاف عون وقائد الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات
األمم المتحدة المؤقتة في لبنان العقيد ،Kim Do - Yeol
إلى جانب ضباط من الجانبين.
ّ
وأكد العقيد  Do - Yeolأهمية التعاون بين الجيشين،
وتس ّلم كتاب شكر ودرع الجيش التذكاري من العميد الركن
عبود تقدي ًرا لجهود السلطات الكورية في دعم الجيش.
نوه العميد الركن عبود «باألداء المش ّرف الذي
بدورهّ ،
قدمته الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات األمم المتّحدة
ّ
المؤقتة في لبنان ،تطبي ًقا للقرار  1701ومندرجاته ،حيث
يتحمل عناصرها مصاعب البعد عن عائالتهم من أجل
ّ
مؤازرة الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن ،والمساهمة
في حماية أمنه واستقراره».
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الهبة الكورية

..ومن السلطات األسترالية
كذلك ،تس ّلم الجيش في مرفأ بيروت ،هبة من السلطات
األسترالية عبارة عن  14آلية مع العتاد الخاص بها.
الهبة األسترالية

تعاون بين الجيش اللبناني
وجامعتي  USJوIUL
في حضور قائد الجيش العماد جــوزاف عون وعــدد من
الضباط ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت  USJاألب
وفد من إدارة
البروفيسور سليم دكاش اليسوعي على رأس ٍ
تم في قيادة الجيش  -اليرزة توقيع اتفاقية تعاون
الجامعةّ ،
بين الطرفين ،تشمل تسهيالت لعناصر المؤسسة العسكرية
وعائالتهم.
منوها
وشكر العماد عون األب دكاش على هذه المبادرة،
ً
بالدور الكبير الذي تؤديه الجامعة العريقة في تخريج طالب
يمتلكون الكفاءات العلمية العالية ،والذين تبوأ العديد منهم
مراكز متقدمة.
أن الجامعة تضع مختلف
من جهته ،أكد األب دكــاش ّ
إمكاناتها وقدراتها في سبيل التعاون المثمر مع المؤسسة
العسكرية التي تقدم التضحيات للحفاظ على أمن البالد
واستقرارها.
تم في القيادة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش
كذلكّ ،
والجامعة اإلسالمية في لبنان  ،IULتتضمن تسهيالت
للعسكريين وعائالتهم ،و ّقعها عن جانب المؤسسة العسكرية

مع وفد جامعة القديس يوسف في بيروت USJ

العماد قائد الجيش وعن الجامعة رئيستها األستاذة دينا
المولى في حضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.
العماد عون الذي شكر في كلمته إدارة الجامعة على هذه
شدد على أهمية متابعة الضابط أو العسكري
المبادرةّ ،
تحصيله العلمي لما في ذلك من أثر إيجابي على إنتاجيته
وإنتاجية المؤسسة العسكرية .ولفتت الس ّيدة المولى إلى
أن هذه االتفاقية هي أبعد من عقد بين فريقين ،بل هي
ّ
تجسيد لعالقة راسخة في إطار رسالة مشتركة بين الجامعة
ً
أن القوة والمعرفة هما أسلوبان
اإلسالمية والجيش،
مؤكدة ّ
متالزمان لحماية الوطن.

مع وفد الجامعة اإلسالمية IUL
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الجيش وأهله

إعداد :الرقيب كرستينا عباس

معا لمواجهة الظروف القاسية
ً
أمنية ،اجتماعية أو إنمائية ،لم
َ
يوما عن تلبية النداء وتنفيذ
يتوان الجيش ً
َ
المهمات الموكلة إليه مهما كانت صعوبتها أو خطورتها.
وها هو يلبي نداء مدينة طرابلس وأهلها ليتمم مهمته بالوقوف
إلى جانبهم في ظل الظروف القاسية التي تم ّر بها البالد.
تــجـ ّنــد عسكريو وحــــدات الجيش
المنتشرة في المدينة ومديرية التعاون
العسكري – المدني لتنفيذ المهمة.
توزعوا في القبة والتبانة وجبل محسن
ليقدموا نحو ألف
وباب الرمل والميناء ّ
حصة غذائية لعائالت هي األشد فق ًرا
وتعاني الجوع والحرمان ،والتي تقول
إن «اتّكالنا على الجيش .إ ّنــه يهتم
ّ
بنا وال يتركنا» .أنجز العسكريون
مهمتهم واالبتسامة مرسومة على

وجوههم ،بادلهم إياها األهالي الذين
لم يتوقفوا عن تــرداد كلمات الشكر
ُ
ُ
«يعطيكن
يقويكن»،
والدعم مثل «اهلل
ُ
العافية»« ،اهلل يخليلنا ياكن» ...كما
ح ّيوا قيادة الجيش «الساهرة على راحة
المواطنين» بحسب تعبيرهم .تحدثوا
عن دقة التنظيم فقالوا« :قدموا لنا
المساعدات باحترام ومحبة .أسلوبهم
الــراقــي في التعاطي وحفظ كرامة
جـدا .وكانـوا يتأكـدون
النـاس مؤثـر ً

 5أعوام من دون تعب
منذ العام ُ ،2015أنشئت مديرية التعاون
العسكري – المدني لتسهيل التعاون مع المجتمع
والوزارات عند الحاجة ،ومن أهم المشاريع التي
تُعنى بها :الدعم التربوي والصحي ،الطاقة والمياه
(قنوات ري ،إنارة شوارع ،)...دعم الزراعة والبيئة،
تغذية ومشاريع اجتماعية وثقافية أخرى...
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مـن حصـول كـل مستفيـد علـى
حصتـه».
مجتمع سليم ...أمن مستتب
ـم المشروع بالتعاون مع جمعية
تـ ّ
 Spirit of Americaوالمجتمع المدني
اللبناني ،وهو ليس المشروع األول من
نوعه .فبعد الخطة األمنية التي ُن ّفذت
في العام  2014بدأت قيادة الجيش
العمل على ترميم العالقة مع المجتمع

معطيات...
 كلفة كل حصة نحو  40ألف ليرة لبنانية.  500حصة قدمتها الجمعية و 500أخرى منالمجتمع المحلي.
 مــواد تتضمنها الحصة :حليب ،سكر ،ملح،حبوب ،زيت ،معلبات أساسية...
 تكفي كل حصة  5أشخاص لمدة أسبوعينتقري ًبا.

ومخاتير ،باإلضافة إلى وحدات الجيش
المنتشرة فيها.
لهم التضحية والوفاء
«يجسد
أضاف العميد الركن أبي راشد:
ّ
الجيش بهذه المهمات والمشاريع
شعاره :فالتضحية تكون ألهلنا والوفاء
لهم ولوطننا» .لذلك ،سيكون لمديرية
التعاون العسكري – المدني مشاريع
مشابهة منها على سبيل المثال توزيع
 7500معطف في مدارس رسمية في
منطقة البقاع بالتعاون مع السفارة
أن
اإلماراتية .فلطالما اعتبر المواطنون ّ
المؤسسة العسكرية هي الضامن لهم
ومالذهم اآلمن الذي يجمعهم تحت
سقفه ،والعسكريـون جاهـزون لتلبيـة
كـل نداء.
المدني بجميع الطرق الممكنة .في
ظل األوضـــاع االقتصادية الراهنة،
زادت حاالت الفقر والجوع ،فكان هذا
المشروع.
يوضح قائد لواء المشاة الثاني عشر
العميد الركن المغوار فادي أبو حيدر
آلية تنفيذ المشروع ً
قائل« :في بعض
األحياء تم تثبيت نقاط لتوزيع الحصص
وفق بطاقات مسجلة باألسماء .في
أحياء أخرى ،قصد العسكريون المنازل
متّبعين اللوائح المخصصة لذلك».
أن عسكريي اللواء قاموا
وأشــار إلى ّ
بتأمين الحماية في أثناء التوزيع ،وبفرز
المواد قب َله.
من جهة أخــرى ،اعتبر مس ّير أعمال
مديرية التعاون العسكري – المدني
أن هذا
العميد الركن إيلي أبي راشد ّ
المشروع كما المشاريع المشابهة ليس
حد ًثا يحاكي ظر ًفا معي ًنا فقط .فمهمات
الجيش اإلنمائية والخدماتية مرتبطة
موضحا« :في
بمهماته األمنية .وقال
ً

ـاع اقتصادية متردية تزداد
ظل أوضـ ٍ
الجريمة ،وبالتالي تكون المشاريع
مفتاحا لتخفيف معاناة شعبنا
اإلنمائية
ً
وتعزيز اللحمة بيننا وبينه» .ولفت إلى
أن اختيار الجهات المستهدفة من
ّ
المشروع يتم بالتعاون مع السلطات
المحلية فــي المنطقة مــن بلديات

تصوير :الرقيب أول جورج فريحة
الرقيب مارون بدر
الجندي إيزابيل الخوري

مواقف وآراء
كــــان لــلــمــواطــنــيــن في
طــرابــلــس عــدة آراء حول
المشروع ،هذه بعضها:
 وحــده الجيش يستحقالتقدير.
 العسكريون هم أول منيلبي نداءاتنا.
 ال حــيــاة لنا مــن دونالجيش.
 الجيش هو أهلنا وهويعرف حاجاتنا.
 الخدمة هي في أساسالمؤسسة.
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العوافي يا وطن
بقلم :إلهام نصر تابت

مشهد من مأذونية عسكري
النقرة الخفيفة على باب المنزل كانت كافية إليقاظ رشا
الصغيرة التي نادت أمها بلهجة واثقة:
 ماما افتحي الباب وصل بابا. كيف سيصل بابا في هذا الطقس ،وفي هذه الساعة؟نامي يا حبيبتي قالت منى وهي تربت على كتف ابنتها.
 دق الباب ،قالت الصغيرة. إ ّنه صوت المطر ،نامي يا ابنتي.كانت النقرة الثانية أقوى من األولى ما جعل األم تتساءل:
هل يعقل أن يستطيع الوصول؟ نهضت مسرعة إلى الباب
لتفتح القفل الداخلي الذي تحرص على االحتماء به طالما
زوجها في الخدمة .فتحت الباب فــإذا به أمامها ،وإذ
فرحا وتعانق والدها وهي تصيح لتوقظ
بالصغيرة تقفز ً
أخويها« :سامر ،رنا ،إجا بابا»...
َ
ليست الم ّرة األولى التي يفاجئ بها سليمان عائلته فيأتي
في مأذونية من دون أن يتو ّقعوا ذلك .منذ انتقلت قطعته
إلى الجرود ،بات يتح ّفظ في إطالق الوعود .كان يخشى
أن ال تسمح ظروف الخدمة أو حالة الطقس بالوصول
إلى بلدته النائية في قضاء صور .وكلما سألوه متى تأتي
مؤكدا
يجيب« :التيسير على اهلل» .ليست المأذونيات أم ًرا
ً
دائما .في أحيان كثيرة تكون «مع وقف التنفيذ».
ً
أشعلت منى النار في «وجاق» المازوت ،وعقدت العائلة
جلسة استثنائية في منتصف الليل احتفا ًء بالمناسبة
السعيدة .انهالت األسئلة على سليمان :كيف تتد ّبرون
أموركم في الثلج ،سألت منى ،كيف استطعت النزول من
جرود رأس بعلبك؟ في أي ساعة تركت المركز؟ سؤال
يوما ستبقى في البيت يا بابا؟
األوالد كان واحًــدا :كم ً
تأت في العيد...
أضافت رشا إلى السؤال عتا ًبا :أنت لم ِ
أما هو فكان يبتسم ،يوزع قبالته على الصغار ،يشكر اهلل
أن كل شيء على ما
على وجوده بقربهم ،ويؤكد للجميع ّ
يرام ،ويسأل عن أحوالهم.
أن
هذه الم ّرة كما في المرات السابقة ،لم يخبرهم ّ
المازوت الــذي يحترق في «الوجاق» لتدفئتهم يصبح
جليدا في مركز خدمته .أخبرهم عن النعمة البيضاء التي
ً
تمنح الطبيعة ردا ًء اليضاهي جماله جمال .أخبرهم عن
الشمس حين تنعكس أشعتها على بياض الجبال فتمحو
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وحشة صخورها .أخبرهم عن عصافير وطيور وحيوانات
برية ال يراها أهل المدن وسكان الساحل .وأخبرهم
عن رفاق يتقاسم وإياهم الخبز والفرح والصقيع والتعب
والمسؤوليات.
في قرارة نفسها ،كانت منى تعلم أ ّنه يريد من خالل
أحاديثه أن يغرس في نفوس صغاره بــذور الرضـا
تحمـل المش ّقـات
والقناعـة والتفاني ،وأن يدربهم على ّ
ومواجهة الصعوبات واإلصرار على التقدم مهما كانت
الحياة قاسية.
كانت تعلم وتحاول أن تحذو حــذوه في تعاملها مع
أوالدهما رغم إحساسها العميق بالمرارة في أحيان كثيرة.
أبدا أ ّنها حين أنجبت سامر ،ابنهما البكر،
هي ال تنسى ً
كان زوجها في نهر البارد .م ّر شهر قبل أن يرى طفله.
وحين أنجبـت رنا كان في جـرود عرسـال .رشـا الوحيدة
التي رآها يوم ُولـدت .لكن قبـل أن تكمـل الشهـر الثالث،
كان مركز خدمتـه قد أصبـح في جرود رأس بعلبك.
أن الحياة تقسو عليها .لماذا يجب أن تكون
تشعر أحيا ًنا ّ
سالما تشكر الرب ألف
األم واألب م ًعا؟ لك ّنها كلما عاد إليها
ً
م ّرة .وكلما واجه قلقها عليه بابتسامته الواثقة ّ
تذكرت
ُردد مع األغنية« :العسكري
أ ّنها تزوجت عسكر ًيا .كثي ًرا ما ت ّ
ما بيسأل .بيتو البارودي بيحمال وبيرحل»...
مضت ساعة على وصوله .سألته أال تريد أن ترتاح؟
وأشارت إلى األوالد بوجوب العودة إلى النوم .لم يعودوا
وعدا من والدهم بأ ّنه سيكون
إلى الفراش إال بعد أن نالوا ً
في المنزل حين يعودون من المدرسة ،وسيرافقهم في
مشوار.
طبع قبلة على جبين كل منهم .خلع «الرينجر» ووضع
رجليه في مياه دافئة :يا له من ترف لقدمين ش ّققهما
الصقيع .يا لها من سعادة :مأذونية ثالثة أيام بعد أربعة
أسابيع من الخدمة في الجرود.
إ ّنه مشهد من مأذونية عسكري.
إ ّنه مشهد يتكرر في بيوت آالف العسكريين.
العوافي يا جيشنا المنتشر من «مرمى التلج لفقش
الموج».
العوافي يا وطن.

قضايا ساخنة

حوار :تريز منصور

استقاللية القضاء:
المفهوم وخطوات تطبيقية
استقاللية القضاء شرط ضروري لتمكينه من تأدية دوره في تنفيذ
القانون ومعاقبة المرتكبين.
تحديدا مفهوم استقاللية القضاء ،وهل يعني ذلك إرساء فصل
ما هو
ً
تام ومطلق بين السلطات؟ وما هي آليات استرداد األموال المسروقة
والمنهوبة؟

الدكتورة حلو
الدكتورة مــاري حلو رزق (أستاذة
محاضرة في الجامعة اللبنانية في مادة
تحدثت إلى «الجيش»
القانون الجزائي) ّ
عن مفهوم استقاللية القضاء وكيفية
أن
تــحــديــده إجــرائــ ًيــا ،فــأوضــحــت ّ
«استقاللية القضاء كمفهوم ،هي الحق
الــذي َتملكه السلطة بعدم الخضوع
إلى هيمنة سلطة أخــرى ،وهو ينبثق
يعرف
من مبدأ فصل السلطات ،والذي َّ
بالتالي« :توزيع السلطات على أجهزة
الدولة ،بحيث يقوم كل جهاز على حدة
يتم
بوظيفة تختلف عن األخرى» .وعادة ّ

الدكتورة ماري حلو رزق
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الفصل بين السلطات
الــثــاث :التشريعية
والتنفيذية والقضائية».
ومن هنا ننطلق من مبدأ
فصل السلطة القضائية عن غيرها
ّ
فلكل
من السلطات األخرى وأهميته،
سلطة وظيفتها.
أسس
وأضافتّ :
إن الدستور اللبناني ّ
لسلطة قضائية فعلية مستق ّلة ،بدليل
ما جاء في الفقرة (هـــ) من مقدمته
حــول قيام النظام على الفصل بين
السلطة وتوازنها وتعاونها من جهة،
والمادة عشرين منه التي أشارت إلى
أن السلطة القضائية تتوالها المحاكم
ّ
(الباب الثاني – الفصل األول ،أحكام
عامة) من جهة أخرى.
والمقصود باالستقاللية القضائية
التي نطالب بها اليوم ،ليس الفصل
التام والمطلق بكل ما للكلمة من
إن مبدأ االستقاللية القضائية
معنى ،بل ّ
ُيؤخذ بمعيارين ،أحدهما خارجي وآخر
داخلي.
 المعيار الخارجي :هو عالقة السلطةالقـضـائيـة بالسلطـتـيـن التنـفـيـذيـة
والتشريعية .فاألولى تعمل على تعيين

القضاة من جهة ،والثانية تعمل على
تشريع القوانين وال سيما تلك المتعلقة
بالتنظيم القضائي والمحاكم من جهة
أخرى .كما يشمل هذا المعيار عالقة
القضاة بالمتقاضين واإلعالم.
 المعيار الداخلي :هو عالقة القضاةبعضهم مع البعض اآلخر ،وعالقتهم
بالجسم المهني كالنقابات .وإذ
تساءلت الدكتورة الحلو عن كيفية
تطبيق هــذه المعايير في القانون
اللبناني ،أشــارت إلى تجربة القانون
الفرنسي ،الذي تناول مبدأ استقاللية
القضاء في دستور  .1958وقد أسهمت
خصوصا تعديل 28
التعديالت الالحقة،
ً
تموز  1993وتعديل  25تموز ،2008
في إعادة التوازن في مجلس القضاء
األعلى ،وتفعيل صالحياته وإبعاد ّ
تدخل
السلطة التنفيذية في عمله.
ولكن على الرغم من هذه التعديالت
التي حققت مبدأ فصل السلطات في

فإن الفصل التام بين السلطتين
فرنساّ ،
التنفيذية والقضائية لم يحصل.
أما عن المطالب اللبنانية اليوم حول
استقاللية القضاء فأوضحت الدكتورة
حلو أ ّنــه يوجد في المجلس النيابي
تصو ًرا
أكثر من مشروع قانون يضع
ّ
للسلطة التشريعية في ما يتع ّلق بقضية
االستقاللية وإعــادة هيكلة السلطة
ولكن درس هذه المشاريع
القضائية،
ّ
وقت طويل ،للوصول إلى
يحتاج إلى
ٍ
مشروع متكامل ،يح ّقق مبدأ الفصل
بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأشــارت في هذا السياق إلى البيان
الصادر عن مجلس القضاء األعلى في
 ،2019/11/11والذي يطلب بموجبه
تعديل المادة الخامسة من القانون
العدلي ،ما يعطي مجلس القضاء األعلى
صالحية إجراء المناقالت والتشكيالت
القضائية ،مــن دون الــحــاجــة إلى
استصدار مرسوم لذلك.
وقالت :تكمن أهمية تعديل المادة
الخامسة في إطالق يد مجلس القضاء
األعلى في إجراء التشكيالت فور صدورها
وتطبيقها من دون المرور بالسلطة
التنفيذية ،ما يعني وضع حجر األساس
لمبدأ االستقاللية وفصل السلطات.
ومع تحقيق هذا اإلنجاز نكون قد دخلنا
في تطبيق المعيار الخارجي ،من خالل
تعاون السلطة التشريعية في إقرار
تعديل هذه المادة من قانون القضاء
العدليً ،
بدل من تعديل القانون نفسه،
أو إعــداد قانون جديد يرسي فصل
السلطات ،فهذا األمر يحتاج إلى وقت
طويل .وهكذا تكون المادة الخامسة
من قانون القضاء العدلي قد أسهمت
في إبعاد السلطة التنفيذية عن قضية
التشكيالت القضائية.
وقد يبدو ما ُيطرح اليوم في المجلس
ومفيدا للسلطة القضائية
جد ًيا
ً
النيابيّ ،

الفرق بين األموال المنهوبة والمسروقة
السرقة :هي االستيالء عنوة أو خف ّية على مال الغير بقصد التم ّلك ،وقد
تقتصر عملية السرقة على بعض األشياء.
وتتم هذه العملية عادة في أثناء إدارة
النهب :هو االستيالء على كل شيءّ ،
الشأن العام.

لناحية إضافة أعضاء من خارج الجسم
القضائي األعلى ذوي خبرة في القانون
(محام ،أستاذ جامعي) لتكوين مجلس
قضاء أعلى حديث النهج والفكر...
واعتبرت الدكتورة حلو أ ّنــه «نظ ًرا
لحة والسريعة ،ونظ ًرا
للحاجة
ُ
الم ّ
وتحس ًبا الحتمال وجود
لد ّقة المرحلة،
ّ
تباين في وجهات النظر بين السلطة
القضائية والوزير (السلطة التنفيذية)،
نرى أ ّنه من األفعل واألجدى ،كخطوة
أولى ،تعديل المادة التي سبق ذكرها
بانتظار صدور قانون جديد للتنظيم
ً
تعديل جذر ًيا ويح ّقق
القضائيُ ،يحدث
االستقاللية القضائية المطلوبة».
األموال المنهوبة وآليات استردادها
وعن آليات استرداد األموال المنهوبة،
أن هذه اآلليات تختلف باختالف
أوضحت ّ
مكان وجــود األمــوال .فــإذا كانت في
داخــل البالد ،أي في أحد المصارف،
التقدم بشكوى
تُط ّبق اآللية العادية ،أي
ّ
أمام النيابة العامة ،ثم تُحال القضية
إلى المحكمة ،و ُيصار بعدها إلى حجز
ثم استردادها .أما
هذه األموال ومن ّ
إذا كانت األمــوال المنهوبة معلومة
ومعروفة المصدر (بعد إجراء التحقيقات
المعمقة وفق تقنيات حديثة) ،وموجودة
ّ
في أحد المصارف الخارجية ،فعندها
ت ّ
ُشكل لجنة تعمل على استردادها ،من
المضيفة بواسطة
خالل مخاطبة الدولة ُ
وزارة الخارجية والمغتربين ،والتي تقوم

بدورها التنسيقي مع تلك الدولة ،ف ُيصار
ويتم استردادها وفق
إلى حجز األموال،
ّ
اآلليات القضائية المع ّينة ،والتي َتفرض
نفسها في حينها.
وثمة احتمال آخر ،هو أن يكون قد
ّ
تم تبييض هذه األموال من خالل شراء
ّ
عــقــارات ،وإنشاء شركات وتسجيلها
بأسماء مختلفة ،وعندها تحتاج عملية
اســتــرداد هــذه األصــول إلــى إجــراءات
طويلة وآليات دقيقة ومع ّقدة.
ّ
«ثمة تجارب عالمية
وأكدت أخي ًرا أ ّنه ّ
في مجال استرداد األموال المنهوبة،
منها مــا هــو إيجابي ومنها مــا هو
سلبي .واألمــر مرهون بمدى كفاءة
وجديتهم بالمتابعة.
االختصاصيين
ّ
ولقد لمسنا الــيــوم استعداد خبراء
عالميين ذوي خبرة عالية في هذا
المجال لمساعدة لبنان ،ولكن هذا األمر
يحتاج إلى عنص َري الوقت والمال .وجدير
بالذكر هنا ،أ ّنــه في معظم الجرائم
التقليدية تكون الضح ّية معروفة ،ولكن
في حالة األموال المنهوبة ،الضح ّية هنا
هي الدولة ،وإذا تض ّررت بشكل كبير،
تض ّرر معها المجتمع وانهار الهيكل
على رؤوس الجميع».
أن الفرصة متاحة أمامنا
وتجد حلو ّ
وجـــدي ،في ظلّ
اليوم بشكل كبير
ّ
واع .ولكن لألسف ،تحكم لبنان
جيل ٍ
الطوائف واألحـــزاب واالنــتــمــاءات ،ما
يزرع األلغام في وجه تحقيق العدالة
ومكافحة الفساد.
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اآلليات الدولية المعتمدة السترداد األموال المنهوبة
يقول البروفسور نصري أنطوان ديــاب في مقال له
نشرته جريدة «الجمهورية» (الجمعة  15تشرين الثاني
إن عملية تع ّقب الممتلكات العامة المنهوبة
ّ )2019
واسترجاعها ليست باألمر المستحيل ،لك ّنها تحتاج إلى
آلية واضحة وش ّفافة تعتمد خطوات أساسية للوصول
إلى الهدف ،أبرزها تقييد قانوني واجتماعي لناهبي
الممتلكات العامة ،وتبديد أفكار مغلوطة من بينها ما
يتعلق بآليات تع ّقب واسترجاع الممتلكات المنهوبة،
ً
والتي تبدأ بالتدقيق التقليدي في الحسابات العامة
وصول
إلى التع ّقب واالسترجاع الدوليين.
أن تع ّقب واسترجاع الممتلكات العامة
ويوضح دياب ّ
المنهوبة اتفاق و ّقعه الرئيسان الكيني والسويسري،
وع ِر َف بـ
أوهورو كينياتا وآالن بيرسيت في تموز ُ ،2018
 ،FRACCKأي إطار عودة الممتلكات الناشئة من الفساد
والجريمة في كينيا Framework for the Return of
.Assets from Corruption and Crime in Kenya
ويهدف هذا االتفاق إلى استرداد األموال المنهوبة من
ِقبل مسؤولين كينيين فاسدين ،والمخبأة في المصارف
السويسرية .وقد ساعدت حكومة سويسرا في إيجاد
الممتلكات المنهوبة وفي تجميدها ،قبل إعادتها إلى
كينيا .باإلضافة إلى ذلك ،خضع موظفو الخدمة العامة
داخل كينيا جميعهم لعمليات التدقيق في نمط الحياة
ُ Lifestyle
وألزموا بتبرير مصادر ممتلكاتهم.
مستعدا لبدء المسيرة الطويلة
وحينما يصبح لبنان
ً
ـدا ،في تع ّقب ممتلكاته
والشاقة ،ولكن المرضية جـ ً
المنهوبة لعقود من ِقبل آالف العاملين في الخدمة
وحيدا ،ولن
العامة ،والمسؤولين والسياسيين ،لن يكون
ً
بحر في مياه مجهولة.
ُي ِ
خطوة خطوة
أن لبنان يمكن أن
انطال ًقا من هذا االتفاق يرى دياب ّ
يعتمد ّ
خطة السترجاع األمــوال المنهوبة ،وذلك وفق
اآلتي:
ً
 أول :التدقيق التقليدي في الحسابات العامة.يجب إجـــراء تدقيق شرعي  Forensicشامل لكل
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الحسابات العامة منذ العام  1990في لبنان من ِق َبل
ّ
المفضل أن يكونوا دوليين).
محاسبين مستقلين (ومن
ِ
وعلى هؤالء التدقيق في الحسابات وفي مبررات الدفع،
وص ّحة المناقصات والتعاقدات وغيرها .ومن الواضح
ِ
أن النموذج الحالي من موازنة ،وقطع حساب ،وديوان
ّ
ً
محاسبة ،وغيرها ،ليس ف ّعال.
 ثان ًيا :التحقيق مع كل ناهبي الممتلكات العامةالمشتبه فيهم .ال يجدر تضييع الوقت والطاقة على قتال
دونكيشوتي لرفع السرية المصرفية ،قبل إجراء عمليات
تدقيق أولية لنمط الحياة تشمل المشتبه فيهم.
 ثال ًثا :تع ّقب الممتلكات العامة المنهوبة.واقع ًيا ،ناهبو الممتلكات العامة ،يعرضون على العلن
عائدات سرقاتهم من خالل نمط حياتهم.
باإلضافة إلى ذلــك ،يمكن أن ُيستدعى المحققون
الخاصون ،والمختصون في األدلــة الجنائية المالية
والحسابية ،وتقنيو تكنولوجيا المعلومات ،وبشكل
روتيني ،لتع ّقب التدفقات المالية الخارجة من الحسابات
العامة وانتقالها إلى أفراد أو كيانات خاصة ،ولتع ّقب
مسارها في لبنان (أي اإليداعات المصرفية واالستثمارات
في الشركات واالستثمارات العقارية).
 راب ًعا :التع ّقب واالسترجاع الدوليان.وضعت األمم المتحدة أداة دولية مهمة ،ودخلت ح ّيز
التنفيذ في شهر كانون األول من العام  ،2005وهذه
األداة هي «اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد» .وتلك
كانت أول أداة أمم ّية تتناول مسألة استرجاع الممتلكات
المنهوبة كأولوية في مكافحة الفساد ،وتهدف إلى العمل
بمثابة معاهدة مساعدة قانونية متعددة األطراف.
منذ ذلك الحين ،وإلى جانب اآلليات الخاصة الثنائية
تم وضع العديد من المبادرات الدولية لدعم
األطرافّ ،
جهود تع ّقب الممتلكات العامة المنهوبة من ِقبل
وإن «مبادرة استرجاع
المسؤولين الفاسدين واسترجاعهاّ .
الممتلكات المنهوبة» ،وهي شراكة بين البنك الدولي
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
 ،UNODCتعمل مع دول نامية لتسهيل عودة الممتلكات
المنهوبة وعائدات الفساد.
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هل أفلست المصارف فجأة؟
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الوزير السابق جورج قرم:
تعم لبنان
الفوضى المطلقة ّ
والحل في لجنة تحقيق
كيف وصل الوضع االقتصادي والمالي في لبنان إلى ما وصل إليه؟ ما هي السياسات
الخاطئة التي قادتنا إلى االنهيار الكارثي ،وكيف يمكن النهوض؟ هذه األسئلة حملناها إلى
وزير المالية األسبق الدكتور جورج قرم .فماذا يقول حول الواقع الصعب والقلق المتصاعد؟
نص الحديث:
في ما يأتي ّ
• ما هي العوامل التي أوصلت االقتصاد اللبناني إلى هذا
الواقع الخطر؟
المتردي اليوم ،هو نتيجة
 الوضع االقتصادي والماليّ
سياسة التقشف االقتصادية التي اعتمدتها الحكومة
المستقيلة منذ نحو السنتينً ،
بدل من مساندة االقتصاد
من خالل زيادة اإليــرادات الضريبية ،كي ترتفع إيرادات
الدولة بدورها.
ُمدت منذ بداية
أضــف إلــى ذلــك ،السياسات التي اعت ِ
حولت لبنان إلى مج ّرد ساحة مالية
التسعينيات ،والتي ّ
منحرفة .فقد كان األثرياء يقترضون الدوالر بـفائدة  6و
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ّ
ويوظفون الحصيلة بسندات خزينة بالليرة اللبنانية
،%7
وصلت الفوائد عليها إلى  %45ما بين العامين -1994
أدى إلى مشكلة المديونية العامة ،التي
 .1998وهذا ما ّ
ّ
تفاقمت عبر السنين من دون معالجة أو أي تدخل من البنك
المركزي للقضاء على هذه الظاهرة الشاذة.
إن س ّر مديونية الدولة ناتج عن هذه
وتابع الوزير قرمّ :
ّ
السياسات الخاطئة التي ُنفذت تحت إشراف البنك المركزي،
وهو بدوره أساء التص ّرف .بينما ح ّقق القطاع المصرفي
أرباحا طائلة وبات حجمه يم ّثل أربع مرات حجم
اللبناني
ً
ً
االقتصاد الوطني .وهذا ما س ّبب انكماشا كبي ًرا في معدالت

النمو .فقد بقيت هذه المعدالت متد ّنية ،بينما كان من
المنتظر أن تبلغ ما بين 10و % 15سنو ًيا ،خالل فترة إعادة
المدمرة ( .)1990 -1975
اإلعمار بعد الحرب الطويلة
ّ
مليارات مهدورة
وأضــاف ً
ـدرت شركة  ،Bechtelوهي من أشهر
قائل :قـ ّ
الشركات لالستشارات االقتصادية ،كلفة إعادة بناء البنى
لكن هذا التقرير
التحتية بمليارين ونصف مليار دوالر.
ّ
ُوضع جان ًبا ُ
وطلب من مجلس اإلنماء واإلعمار وضع ّ
خطة،
فكانت ّ
خطة «آفاق  »2000بكلفة  18مليار دوالر ،وهذه
كانت المصيبة الكبرى ،إذ ك ّلفت عمليات اإلعمار مبالغ
طائلة ،وذهب جزء منها إلى جيوب المقاولين المق ّربين من
الحكومة ،وإلى مجلس اإلنماء واإلعمار .باإلضافة إلى ذلك
ارتُكبت أخطاء أخرى مثل السماح لمجلس اإلنماء واإلعمار
فتأسست شركة سوكلين
بتولي جمع النفايات ومعالجتها،
ّ
أن البلديات
ينص على ّ
من أجل ذلك ،خال ًفا للقانون الذي ّ
هي المسؤولة عن هذه الوظيفة.
ً
ُأنشئت سوكلين برأسمال  15ألف دوالر فقط ،وبدل من
أن تعقد اتفا ًقا مع وزارة الداخلية والبلديات وفق القانون،
كان االتفاق مع مجلس اإلنماء واإلعمار الذي ُمنح صالحيات
وسلطة بشكل مخالف للقانون والمنطق ،وكانت قيمة العقد
عدة أمثلة تُظهر كيف
 60مليون دوالر سنو ًيا .هذا مثل من ّ
تم نهب أموال الدولة اللبنانية.
ّ
شركة سوليدير مثل آخر ،مع هذه الشركة
الــتــعــدي ألول مـــرة فــي تــاريــخ
تـــم
ّ
ّ
الجمهورية اللبنانية على الملكية
الخاصة ،فقد وضعت يدها على
أمــاك المواطنين وأرزاقهم
واستملكتها بأثمان بخسة،
وارتكبت «مذبحة تراثية»
بــتــدمــيــر مــئــات المباني
بحجة إعادة
التراثية الجميلة ّ
اإلعمار.
كان باإلمكان ترميم جميع
هــذه األبــنــيــة ،كــي تحافظ
بيروت على طابعها المعماري
التاريخي العثماني – الفرنسي،
من خالل توفير الدولة والمصرف
الميسرة للمالكين .أما
المركزي القروض
ّ

ما حصل فكان القضاء على جزء كبير من تاريخنا المعماري،
ّ
جدا بهندستها عن النمط
لتحل مكانه أحياء جديدة بعيدة ً
المتوسطي الذي ك ّنا ننتمي إليه.
ّ
وفي ما يتع ّلق باالستثمارات األجنبية التي تدفقت إلى
أكد الوزير قرم أ ّننا لم نكن بحاجة
لبنان في ذلك الوقتّ ،
يضم ثروات
أن لبنان
إلى استثمارات أجنبية ،على اعتبار ّ
ّ
كبيرة ،إضافة إلى ثروات الكثير من المغتربين المح ّققة في
منطقة الخليج العربي.
وتابع القراءة في األسباب التي أوصلت األوضاع إلى ما
هي عليه ،فقال :من أخطاء الحكومة آنذاك إنشاء وزارة
المدمرة من دون التعويض
عوضت عن المنازل
َّ
للمهجرين ّ
المدمرة في تلك الفترة .يضاف إلى ذلك بروز
عن المصانع
َّ
ظاهرة شاذة هي تخفيض ضريبة الدخل إلى مستوى غير
طبيعي راوح ما بين  %2و .%10هذا األمر لم يحصل في
مدمرة دامت زهاء 15
أي دولة في العالم خارجة من حرب ّ
عاما .كان من الضروري يومها فرض ضريبة استثنائية على
ً
عدة دول.
من استفاد من الحرب ،كما حصل في ّ
أسست لنمط اقتصادي مز ّيف اعتمدناه
كل هذه الحقائقّ ،
المدمرة أمام أعيننا.
طوال ثالثين سنة ،والنتائج
ّ
نحن في قلب االنهيار
• ماذا عن الوضع االقتصادي والنقدي اليوم؟
 نحن اليوم في قلب االنهيار االقتصادي والنقدي ،نتيجةعاما،
السياسات التي اتُّبعت منذ نحو ثالثين ً
والتي ّ
حذرنا منها طوال الوقت وكتبنا
عنها مئات المقاالت والكتب.
الواقع الحالي ،وما يحصل في
القطاع المصرفي ،يتطلب لجنة
تحقيق مؤلفة من خبراء مال
ومد ّققي محاسبة محليين
ودوليين ،لمعرفة حقيقة ما
حصل.
فـــالـــمـــصـــارف وضــعــت
 %8مــن مــوجــوداتــهــا في
المصرف الــمــركــزي بشكل
شهادات إيــداع ،والهندسات
أمنت للقطاع المصرفي
المالية ّ
ثمة أسئلة
ً
أرباحا ضخمة .وبالتالي ّ
جــوهــريــة ُتــطــرح الــيــوم ،مـــاذا حصل
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للقطاع المصرفي اللبناني؟ وكيف
نسمح بأن تُمارس هذه الديكتاتورية
تجاه المودعين؟ هل أفلست المصارف
والمصرف المركزي بين ليلة وضحاها؟
هل أفلس اإلثنان م ًعا؟
ً
قائل :كل التقارير المصرفية
وتابع
المصدقة من قبل مد ّققين للحسابات
ّ
أن أوضــاع المصارف كانت
تشير إلى ّ
ممتازة ،فهل أفلست فجأة؟ كيف ولماذا؟
حولت جز ًءا من أموالها إلى الخارج؟
هل ّ
ال نملك الحقيقة ،طالما أ ّننا ال نملك
المعطيات الكافية .لكن مــن دون
ّ
أن البنك الــمــركــزي في
أدنــى
شــك ّ
ّ
ّ
الثالثين سنة األخيرة ،تدخل وتوغل في جميع القطاعات
في االقتصاد اللبناني ،بـ ً
ـدل من التركيز الحصري على
تم العمل على تثبيت
األمور النقدية ،مع اإلشارة إلى أ ّنه ّ
سعر صرف الليرةً ،
بدل من اعتماد سعر صرف عائم ضمن
حدود تسمح بالمرونة الكافية ،وتعطي إشــارات ُمسبقة
عن نشوء مشكلة في الميزان المدفوعات .لذلك ،فإ ّنني
أرى أ ّنه من الضروري تعديل نظامنا النقدي ،وربط سعر
الصرف ليس فقط بالدوالر األميركي بل بس ّلة من العمالت
التابعة للدول التي نتاجر معها بشكل رئيسي (دوالر ،يورو،
يوان ،استرليني .)...وهكذا يصبح اليورو وغيره من العمالت
الرئيسية الداخلة في الس ّلة ،نظ ًرا لكثافة تجارتنا مع دول
أن عالقة لبنان
االتحاد األوروبي (والصين مؤخ ًرا) ،في حين ّ
التجارية بالواليات المتحدة األميركية ليست ذات أهمية.
تم التشجيع على التعامل
خالل السنوات الثالثين الماضية ّ
ً
بالدوالر األميركي وبات اقتصادنا مدول ًرا ،خالفا لما كانت
عليه الحال في الخمسينيات والستينيات وبداية السبعينيات
من القرن الماضي.
دين باإلكراه
وفي عودة إلى الدين العام ،قال قرم :خرج لبنان من حرب
مدمرة بدين داخلي قيمته مليار ونصف مليار ليرة لبنانية.
ّ
لعبة االستدانة بالدوالر ،والتسويق بسندات خزينة بلغت
فوائدها سقف الـ %45في العام  ،1995هما المسؤوالن
عن تراكم الدين وبلوغه مستويات خيالية نسبة إلى الناتج
المحلي.
هذا الدين العام هو دين باإلكراه على خزينة الدولة،
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وبالتالي يجب إعادة النظر فيه بشكل يتيح التراجع عن
الفوائد المجنونة.
المطلقة
وأضافّ :
إن الوضع اليوم س ّيئ للغاية ،فالفوضى ُ
عدة أسعار مقابل سعر صرف
تعم األسواق ،ولليرة اللبنانية ّ
ّ
يتم استدراك
الدوالر ونحن سائرون نحو الهالك ،إذا لم ّ
األمور بشكل منطقي ،وهذا يحتاج إلى بنك مركزي وحكومة.
وعن سوق الصيارفة وسعر الصرف الموازي قال :إ ّننا نعيش
في (عصفورية) ،وللبنك المركزي السلطة القانونية المطلقة
على هذا السوق ،وبالتالي لديه القدرة على ضبطه.
في ما يتعلق بإمكان توسيع مصرف لبنان حلقة القطاعات
شدد
المستوردة بموجب التعميم رقم  7144الذي أصدرهّ ،
ِ
أن هذا األمر يقع ضمن مسؤولية وزارة االقتصاد
على ّ
والتجارة ،فالبنك المركزي ليس سلطة تجارية .وأشار إلى
أن الصين قد تكون المصدر األنسب لالستيراد في هذه
ّ
الظروف الصعبة.
أن الواقع سريالي واألسواق «مكربجة» ،وقد
واعتبر أخي ًرا ّ
يكون هذا الوضع جز ًءا من مؤامرة إقليمية في الصراع بين
إيران والواليات المتحدة .ومن دون لجنة تحقيق وتدقيق
تصور ّ
حل مناسب للخروج من
مالي في ما حصل ،ال يمكن
ّ
إن جميع االقتراحات اليوم هي اقتراحات ملتوية
األزمةّ .
وعشوائية ،وللخروج من هذه األزمة الخطرة ،يجب اإلسراع
في إيقاف إفالس المؤسسات التجارية والصناعية ،ودعم
القطاعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية والبدء بالتصدير،
ودفع متأخرات كل القطاعات (مستشفيات ،استمالكات،
متعهدين .)...وإذ أكد أ ّنه ال خوف على رواتب القطاع العام،
أن لبنان بحاجة اليوم إلى مساعدات خارجية.
أق ّر ّ

تحت الضوء

المبيض بساط
َلمياء
ِّ
رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -عضو لجنة خبراء اإلدارة العامة التابعة لألمم المتحدة

الشراء العام بين التبعثر والتع ّثر
َ
السوداوية السا ِئ َدة
وسط
نظ َرة تفاؤلية
َّ
يقول الكاتب الروائي والف ّنان أندريه موروا ّ
تماما كما لألشخاص الطبيعيين عمر
إن للحكومات عمر مؤسساتها المالية،
ً
ّ
طوعا «مالً
شرايينهم .مال عام يسري في الشرايين واألوردة التي تغذي الجسد بنسغ الحياة والحركة .مالنا الذي يصبح ً
عاما» حين ندفع الضرائب والرسوم والموجبات ،يسري في عروق مؤسسات الوطن .فهل نحرص على صرفه كما يجب؟
ًّ
وهل نحقق الغاية الفضلى من إنفاقه ،لكي يعيش الوطن ويزدهر ،وتدوم ال ِنعم؟
أن الحكومات ،محلية كانت أم مركزية ،هي
من المعروف ّ
الشاري األكبر في السوق .فهي تلجأ إلى تلبية احتياجاتها من
األشغال واللوازم والخدمات ،عن طريق صفقات تعقدها مع
المو ّردين ،بهدف تقديم الخدمة للمواطن ،وهي بذلك تنفق
أموال المكلفين أو تعتمد على الهبات أو القروض.

االستهالكية (الورق ،والطابعات والمحابر ،ومواد التنظيف،
والمبيدات) ،مث ً
ّ
يشكل حجم الشراء العام للورق  %50من
ال
فيقدر بـ
أما الطلب العام على مواد التنظيف
ّ
السوق المحليةّ ،
 60إلى  .%70هذه األمثلة ّ
تدل على تأثير اإلنفاق الحكومي
على ُمجمل حركة السوق.

الحكومات هي الالعب األكبر في السوق
قدر حجم الشراء العام (أو ما يتعارف على
في لبنانُ ،ي ّ
تسميته بالصفقات العامة) بـ %13من الموازنة العامة و%4
من الناتج المحلي اإلجمالي (حوالى  2مليار دوالر) على
يتضمن هذا التقدير حجم مشتريات
المستوى المركزي ،وال
ّ
الممولة من
المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع
ّ
الخارج .ويتركز طلب الجهات الحكومية الشارية على المواد

جدا وفساد
جودة متدنية ً
أن منظومة الشراء العام في لبنان هي
تعتبر الجهات الدولية ّ
ذات جودة متدنية مقارنة مع مثيالتها في بلدان المنطقة
أن تحديث هذه
العربية وفي العالم .وتشير التقديرات إلى ّ
المنظومة من شأنه أن يح ّقق وف ًرا سنو ًيا بقيمة  500مليون
ويحسن
مما يزيد هامش اإلنفاق االستثماري للدولة
دوالرّ ،
ّ
المقدمة للمواطنين ،وكذلك فرص مشاركة
نوعية الخدمات
ّ
المؤسسات المتوسطة والمنا ِفسة.
المعطى أهمية كبيرة في أي استراتيجية تقصد
لهذا ُ
ّ
تطوير االقتصاد اللبناني وتنافس ّيته إذ تشكل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بين  93إلــى  %95من إجمالي
مؤسسات القطاع الخاص ،وت ّ
ُوظف  %51من اليد العاملة،
لك ّنها تبقى غير قادرة على ولوج فرص المشاركة بفاعلية
أهمها :عدم قدرتها
في العقود الحكومية ألسباب مختلفةّ ،
ّ
وجهوزيتها للمشاركة ( %88من الحاالت) ،التأخر في الدفع
من قبل الجهة الشارية ( )%75وعدم الولوج إلى المعلومات
حول الصفقات وشروط المشاركة بها والصعوبة في تشكيل
تكتّالت (.)١()%63
من جهة أخرى يقع الشراء العام في صلب العمل المالي
ً
ارتباطا عضو ًيا بتخطيط التزاماتها المالية
للدولة ويرتبط
على المد َيين المتوسط والبعيد عند إعداد الموازنات العامة،

المؤشر الوسطي الشامل لجودة منظومة الشراء في لبنان والعالم
المؤشر الشامل للشراء العام ( )PP Overall Indexهو معدل مؤشرات
دورة حياة الشراء الثالث المب ّينة أعاله

المصدر :البنك الدولي2017 ،
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بما في ذلك تأمين االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات
تنفيذ العقود (عقود الشراكة مع القطاع الخاص من ضمن
هذه االلتزمات) ،وربطها بتوافر السيولة في الخزينة ،وتأمين
التزامات الدولة المالية بحسب أولوية استحقاقاتها .لذلك،
تفيد التجربة الدول ّية 2بضرورة أن تكون هذه االلتزامات جز ًءا
من العمل المالي المناط بوزارات المال أو في إدارات مرتبطة
بها مباشرة أو تحت وصايتها.
وال يمكن في ّ
ظل أوضاع مالية واقتصادية دقيقة كالتي
يم ّر بها لبنان اليوم وعلى المدى المتوسط ،إال أن تكون
اإلدارة المالية متكاملة مترابطة تخضع لضوابط صارمة،
خصوصا لجهة استشراف عمليات الموازنة والخزينة وإدارتها.
ً
ماذا فعلنا لتحقيق هذا الوفر والستعادة مرتبة لبنان في
ّ
تقدم؟
كل ما َّ
خالل مؤتمر «سيدر» ،التزمت الحكومة اللبنانية القيام
بإصالحات قطاعية وأخرى شمولية عابرة للقطاعات ،أبرزها
مكافحة الفساد ،وتحديث الشراء العام .وعادت مجموعة
الدعم الدولية خــال اجتماعها األخير في باريس في
( )2019/12/11لتؤكد أهمية تنفيذ هذه االلتزامات .وقد
شددت على الشراء العام كأحد أبرز اإلصالحات الهيكلية
ّ
الضرورية لتعزيز الحوكمة المالية وتحسين جودة الخدمات
العامة ،وجذب االستثمارات وتعزيز الشفافية ،ودعم جهود
إن  %57من المعامالت الحكومية المع ّرضة
مكافحة الفساد ،إذ ّ
للفساد مرتبطة بشكل أو بآخر بمنظومة الشراء العام.
المعامالت الحكومية األكثر عرضة للفساد عالمي ًا هي في الشراء العام

المصدر:
تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول الرشوة2014 ،

من المعروف ّ
أن الفساد والجودة المتدنية
لل ُبنى التحتية هي من العوامل األكثر تأثي ًرا
فــي هــروب االســتــثــمــارات وتحويلها إلى
اقتصادات أخرى أكثر جاذبية وتنافسية.
أن الفساد والجودة المتدنية لل ُبنى
ومن المعروف عالم ًيا ّ
التحتية هي من العوامل األكثر تأثي ًرا في هروب االستثمارات
وتحويلها إلى اقتصادات أخرى أكثر جاذبية وتنافسية.
وفــي هــذا اإلطــار بــالــذات ،تراجع لبنان في التنافسية
االقتصادية من المرتبة  80في العام  2018إلى المرتبة 88
بلدا) وفي سهولة األعمال
في العام ( 2019من أصل ً 141
تراجع من المرتبة  142إلى المرتبة .190
الحكومة اللبنانية تلتزم إصالح الشراء العام
في حزيران  ،2018وبعد سلسلة من المشاورات مع الجهات
المعنية وانعقاد المؤتمر الوطني األول الذي ّ
نظمته وزارة
المالية بالشراكة مع  8جهات محلية ودولية ،تحت عنوان
«الشراء العام وفرص تعزيز الصمود والنمو المستدام»،
التزم وزير المالية خارطة طريق تضع الشراء العام على سكة
الجدي من شأنها إعادة الدولة اللبنانية إلى مصاف
اإلصالح ّ
الــدول المتقدمة على صعيد المعايير المعتمدة وضبط
الرقابة على الشراء العام الذي ُيع َتبر من مداميك العصرنة
والشفافية ،كما وتأمين التنفيذ الف ّعال للبرنامج االستثماري
بكفاءة وفعالية.
مجاالت إنفاق حيوية تتط ّلب نظام ًا عصري ًا للشراء العام
المبلغ (مليون )$
مجال اإلنفاق
3135
المياه
2404
الصرف الصحي
1400
النفايات الصلبة
5683
النقل
3592
الكهرباء
700
االتصاالت
339
البنى التحتية السياحية والصناعية
17253
المجموع
المصدر :برنامج اإلنفاق االستثماري2018 ،
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استع ّنا بالبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية إلجراء مسح لمنظومة الشراء العامة عبر استخدام
وسيلة التقييم الدولية المعروفة بـ.MAPS

التحول االستراتيجي ،توالت الخطوات التنفيذية
بد ًءا من هذا
ّ
بهذا االتجاه ،ففي  7شباط  ،2019التزمت الحكومة اللبنانية
في بيانها الوزاري ،الس ّيما المادة الرابعة منه «تحديث قانون
المشتريات العامة وإعداد دفاتر الشروط النموذجية لتعزيز
شفافية المناقصات العامة».
بنا ًء على ذلك ،ك ّلف وزير المالية علي حسن خليل معهد
باسل فليحان المالي واالقتصادي (بموجب قرار رقم ،1/109
تاريخ  4آذار  )2019بمتابعة إعداد مشروع قانون للشراء
ّ
فتوغلنا في تفاصيل التفاصيل لتفادي أي ثغرة في
العام
مشروع القانون المذكور ،واس َتع ّنا لهذا الغرض بالبنك الدولي
ووكالة التنمية الفرنسية الستباق النص القانوني بعمل
سياسي مبني على الوقائع ،Evidence Based Policies
فكانت الخطوة األولى إجراء مسح لمنظومة الشراء العام
وفق منهجية التقييم الدولية المعروفة بــ ،MAPSما أوصلنا
إلى وضع اقتراحات عملية تسهم في تحديث منظومة الشراء
العام على أربعة صعد :اإلطار القانوني ،اإلطار المؤسسي،
السوق وتفاعلها مع الجهات الشارية (بما في ذلك أطر
الشفافية ومكافحة الفساد) ،األدوات واألطر اإلجرائية (بما
في ذلك دفاتر الشروط النموذجية وغيرها من األدوات).
تقييم منظومة الشراء العام – منهجيةMAPS :
يندرج هذا التقييم في إطار المتط ّلبات الدولية لوضع قواعد
نظام شراء عصري ،إذ يقوم خبراء دول ّيون ،بالتشاور مع
مؤسسات الدولة وإداراتها والمعنيين من مؤسسات القطاع
الخاص والمجتمع المدني ،بتحليل الواقع وتحديد نقاط
كمية ونوعية
القوة والضعف في المنظومة بنا ًء على مؤشرات ّ
محددة سل ًفا في المنهجية .يسمح هذا المسح بمقارنة وضع

لبنان بدول أخرى وبلورة توصيات عملية إلصالح المنظومة
ً
وصول
بما يتالءم مع المعايير والوثائق المرجعية الدولية،
إلى استقطاب الدعم الالزم لتنفيذ هذه اإلصالحات.
األركان األربعة لمسح MAPS

المصدرwww.mapsinitiative.org :

أربعة أركان في المنظومة
األول في المنظومة وهو اإلطار القانوني
استهدفنا الركن َ
ً
والتنظيمي والسياسي بكل مؤشراته ،ثم ركنا ثان ًيا يتع ّلق

تح ّول معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي إلى خل ّية نحل .لجنة استشارية وطنية َّ
مؤلفة من
ثمانية عشر ممث ً
ال عن خمس عشرة مؤسسة رسمية تبادلت الخبرات والعقبات واآلليات المعتمدة.
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أصبحنا عمل ًيا في مرحلة عرض مشروع قانون عصري للشراء العام منسجم مع المبادئ الدولية،
باإلضافة إلى إجراءاته التنظيمية وبالتالي صار باإلمكان تطوير دفاتر شروط نموذجية.

ثم ق ّيمنا عمليات
باإلطار المؤسسي والقدرة اإلداريــةّ ،
الشراء وممارسات السوق ،ووضعنا أخي ًرا ضوابط علمية
وعملية لتحقيق المساءلة والنزاهة والشفافية ،وأصدرنا
ً
وقاموسا للمصطلحات .وفي سياق هذا
دليل للمستخدم
ً
التقييم ،استطعنا تحليل الواقع الوطني بشكل يوضح مدى
ارتباط الشراء العام باألهداف السياسية للدولة والجدوى
منه ،وعالقته بالمالية العامة ،كل ذلك بالمقارنة مع معايير
األركان األربعة للمسح .كما قامت الجهات الداعمة باستقطاب
دوليين لتسهيل تنفيذ المسح والتأكد
استشاريين
خبي َرين
َّ
َّ
من مالءمته مع متطلبات المنهجية الدولية وإرشاداتها،
ً
ممثل
وتم بالتوازي تشكيل لجنة استشارية وطنية تضم 18
ّ
عن  15إدارة ومؤسسة عامة وجهة رقابية ،للتعاون من
أجل حسن التنفيذ وتسهيل وصول الخبراء الدوليين إلى
المخرجات .كما تشارك
المعلومات الالزمة والتح ّقق من دقة ُ
في التقييم أكثر من  100جهة وطنية معنية من القطاعين
العام والخاص والمجتمع المدني ،على أن تصدر نتائج
التقييم وتوصياته في تقرير نهائي خالل النصف األول من
العام الحالي (.)2020
المخرجات
لجان استشارية وتنسيقية لضمان جودة ُ
تحول معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي إلى خل ّية
ّ
نحل .لجنة استشارية وطنية مؤلفة من ثمانية عشر ممثالً
عن خمس عشرة مؤسسة رسمية تبادلت الخبرات والعقبات
واآلليات المعتمدة بالتوازي مع تشكيل لجنة استشارية
دولية فيها ممثلون عن بنوك التنمية المتعددة األطراف
والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية ،وتو ّلينا مهمة التنسيق
في ما بينها باسم المعهد ،ما وضعنا شخص ًيا أمام مسؤولية

بتكليف من وزير المالية
وطنية وإصالحية مفصلية قمنا بها
ٍ
الذي واكبنا ودعم جهودنا وتابع المسار بأكمله .ولم تكن
ً
وأن أعداد الخبراء
سهلة
قيادة هذا الفريق المتنوع
خصوصا ّ
ً
ّ
من اللجان الوطنية والدولية تخطى المئة خبير ،فكان علينا
ونوحد المصطلحات
المخرجات
نعد التقارير
أن ّ
وننسق ُ
ّ
ّ
لتتماشى والمعايير المعتمدة دول ًيا من قبل الجهات الداعمة
عموما
لهذا العمل اإلصالحي والبنيوي في المالية العامة
ً
خصوصا.
والشراء العام
ً
بوادر قانون عصري للشراء العام في األفق
بعد هذا المسار أصبحنا عمل ًيا في مرحلة إعداد مشروع
قانون عصري للشراء العام منسجم مع المبادئ الدولية،
باإلضافة إلى إجراءاته التنظيمية وبالتالي صار باإلمكان
َ
مستمرة،
المواكبة الدولية
تطوير دفاتر شروط نموذجية.
َّ
تتم االستعانة راه ًنا بمساندة تقنية من خبراء مبادرة
ّ
منظمة التعاون االقتصادي  .OECD-SIGMAوتعتمد
صياغة مشروع القانون على المعطيات العلمية من بيانات
ومشاورات مع الجهات المعنية ،وتوصيات مسح  MAPSالتي
أشرنا إليها آن ًفا ،وقانون األونسيترال الدولي النموذجي،
وتوصية مجلس منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن
المشتريات العامة الصادر في العام  .2015ويضاف إلى
ذلك دراسة مقارنة لقوانين الشراء العام التي ُأق ّرت في عدد
من الدول العربية ،وأبرزها األردن (في العام  )2019مصر
(في العام  )2018وفلسطين وتونس (في العام ،)2014
من دون أن نغفل عن توصيات ومراجعات خبراء وطنيين
ومتخصصين في السياسات العامة ،وخبراء استراتيجيين
واقتصاديين ،وخبراء قانونيين ،وممثلين عن القطاع الخاص

ال يوجد في بلدنا استراتيجية وطنية لتحديث الشراء العام .حراك وزارة المالية بذراع تنفيذية لمعهد
أساسا إلى إلغاء نقاط الضعف في اإلطار المؤسسي للشراء العام في لبنان.
باسل فليحان هدف
ً
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تطوير دور إدارة المناقصات التي عليها القيام بمهمات ناظمة أساسية ،والسهر على تنظيم هذا
موحد  ،E-Procurementيسمح بتوثيق
القطاع وانتظامه بما في ذلك إدارة نظام شراء إلكتروني ّ
البيانات ونشرها وتحليلها بشكل ّ
منظم.
والمجتمع المدني ،وكل ذلك بالطبع بمساندة تقنية من
خبراء منظمة .)٢(OECD-SIGMA
مسودة إلى مجلس الوزراء
َّ
قدم وزير المالية
في  6أيلول  2019وبنتيجة هذا العملّ ،
مسودة أولى من مشروع
إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء
ّ
وسيتم العمل على المراسيم التنفيذية،
قانون الشراء العام
ّ
واإلرشادات العملية ،وهندسة برامج تدريبية لضمان حسن
تنفيذه.
كي ال ننسى دفاتر ّ
الشروط
موحدة Standard
ّ
إن عدم وجود دفاتر شروط نموذجية ّ
 Bidding Documentsيع ّقد إجراءات الشراء العام وشفافية
عملياته ،ويعاني من هذا األمــر الموظفون الحكوميون
المولجون تحضير هذه الدفاتر ،كما يع ّقد اإلجراءات بالنسبة
للمو ّردين ويشكل عائ ًقا حقيق ًيا أمام المنافسة ودخول
مو ّردين ُجدد.
أن معهد باسل فليحان
بد من اإلشارة الى ّ
وللتاريخ ،ال ّ
عمل على إعداد هذه الدفاتر منذ اثنتي عشرة سنة أي منذ
ِ
العام  ،2008من دون أن تترجم هذه الجهود في الواقع.
ّ
أدت إلى هذا التأجيل لملف
وبغض النظر عن الظروف التي ّ
بالغ األهمية في تحقيق الشفافية في الشراء العام ،يمكننا
القول إ ّنه على ضوء أحكام القانون العصري للشراء العام
وتوصيات مسح  ،MAPSستُطلق وزارة المالية مسا ًرا
تشاور ًيا مع الجهات المعنية كافة والسيما :ديوان المحاسبة،
مجلس شورى الدولة ،التفتيش المركزي ،إدارة المناقصات،
اإلدارات العامة ،مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية،
المؤسسات العامة والبلديات ،وغيرها من الجهات المعنية
في القطاع الخاص .والهدف من ذلك إجراء التقييم الالزم
وس َيلي
لدفاتر الشروط ،وتجريبها
ً
تمهيدا العتمادها رسم ًياَ .
هذه الخطوة إقرار مرسوم يقضي بإلزامية استخدامها على
المستويات الحكوم ّية كافة ،مركز ًيا ومحل ًيا ،وتنفيذ برامج
٤٨

تدريبية لجميع المعن ّيين وإصدار أد ّلة إرشادية.
وتبقى مجموعة كبيرة من التحديات...
ال يوجد في لبنان استراتيجية وطنية لعصرنة الشراء العام.
حراك وزارة المالية بذراع تنسيقية لمعهد باسل فليحان
َ
أساسا إلى فتح حوار مجتمعي ووضع األصابع على
هدف
ً
الجرح من خالل عمل تقييمي موضوعي تشاوري تشاركي.
مسح  MAPSأسهم في ذلك بفعالية.
إن المشهد الحالي أقرب إلى الفوضى
ال نبالغ إذا قلنا ّ
ّ
المنظمة منه إلى التنظيم؛ إطار قانوني متقادم ومبعثر،
األحكام (من قوانين ومراسيم وقرارات وتعليمات) متعددة
ومتف ّرقة ،أبرزها قانون المحاسبة العمومية ( )1963ونظام
المناقصات ( ،)1959باإلضافة إلى عدد من األحكام الخاصة
بالبلديات والمؤسسات العامة واألجهزة األمنية والجيش(.)٣
تداخالت في صالحيات المؤسسات المعن ّية ،غياب أطر
الشفافية والــقــدرة على االعــتــراض الف ّعال والمراجعة،
فجوات كبيرة في القدرات اإلداريــة ،إلخ ...والنتيجة عدم
كفاءة وزيادة مخاطر الفساد وهروب العارضين الجديين
والمستثمرين ،ناهيك عن إقفال الباب أمام المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة للمشاركة واالبتكار ،وغياب مسارات
واضحة يجري وفقها تحديد االحتياجات وتقييمها وتبويبها
وتصنيفها ،كما وربطها بعمليات إعداد الموازنة وتخطيط
وإدماج الحاجات التمويلية المستقبلية ،وتنفيذ العقود.
القانون العصري وحده ال يكفي
ّ
بالطبع ،وإن بات جاه ًزا
قانون عصري ال يكفي وحــده
للنقاش في البرلمان اللبناني .فهو يبقى خطوة مجتزأة إن
لم يترافق مع مجموعة من التدابير اإلصالحية المتالزمة،
مفصل للجهات المعن ّية لتوضيح أدوارهــا
وأولها مسح
ّ
ّ
وصالحياتها ،بهدف اقتراح خيارات مؤسسية تمكن حوكمة
ف ّعالة لهذه المنظومة على ضوء متط ّلبات القانون العصري
وأحكامه .كذلك تطوير دور إدارة المناقصات التي عليها

القيام بمهمات ناظمة ،أساسية ،والسهر على تنظيم هذا
القطاع وانتظامه بما في ذلك إدارة نظام شراء إلكتروني
موحد  E-Procurementيسمح بتوثيق البيانات بشكل
ّ
ّ
منظم على المستويين المركزي والمحلي ونشرها وتحليلها،
وتوفيرها لصانعي القرار وللجمهور  Open Dataبهدف
تعزيز النزاهة وزيادة ثقة المستثمرين.
حد إقرار تشريع جديد أو إعادة
مسار اإلصالح ال يتوقف عند ّ
تنظيم إداري مع ّين .ومن البديهي بلورة رؤية استراتيجية
وطنية مبنية على نهج شمولي وتشاركي مع الجهات المعنية
في القطاعين العام والخاص والجهات الدولية ،وال نغفل
إشراك المجتمع المدني الفاعل في هذه العملية.
انطال ًقا من خبرتنا ومن التجارب الدولية التي نتع ّلم من
إن لمعهدنا دو ًرا ً
فاعل على
دروسها ونشارك في صياغتها ،إذ ّ
نكب في الفترة المقبلة على
الصعيدين المحلي والدولي ،س َن ّ
العمل مع جميع المعنيين لبلورة رؤية استراتيجية متوسطة
إلى طويلة األمد ،تعتمد على معطيات علمية موضوعية
لتحديد أهداف السياسات والمعايير والمؤشرات ،وسبل دعم
أن الخيارات
تقدم مسار اإلصالح وتقييمه ،والتأكد ّ
ومواكبة ّ
المقترحة تتمتّع بعناصر نجاح كافية ،ونأمل أن تأخذ طريقها
إلى مجلس الوزراء بعد والدة الحكومة الجديدة.
كي ال ننسى...
كي ال ننسى ،نحن معهد مهمته تنمية القدرات الوطنية
على حسن إدارة المال العام ،ويشمل مفهوم تنمية القدرات
بحسب التعريف الدولي ،عملية تغيير من الداخل تقوم على
األولويات والسياسات والنتائج المرجوة المحددة وطن ًيا،
وتضم مجاالت تقتضي إدخال قدرات جديدة ومن ثم دعم
بناء قدرات جديدة.
الحظنا الفجوة الواسعة في القدرات والمعارف والمهارات،
وغياب مهنة الشراء العام في اإلدارة العامة ،بما في ذلك
أن
التوصيف الوظيفي وأطر كفايات ذات صلة.كما الحظنا ّ
ص ّناع القرار على المستوى الحكومي والفئات القيادية غال ًبا
ما يغيب عنهم الموقع االستراتيجي للشراء العام في تطوير
أداء الحكومات ،وقدرته الواسعة على التأثير في االقتصاد
والبيئة والمجتمع وإدارة االلتزامات المالية للدولة بشكل

متكامل ومترابط ،وهذا أمر ضروري في زمن األزمات .وفي
حين أدركــت ذلك معظم الــدول النامية أو التي تعرضت
حادة كتشيلي وأستونيا وتونس ومصر مث ً
ال ،ما زال
ألزمات ّ
موضوعا تقن ًيا وقانون ًيا بح ًتا أو فرصة
المعنيون يعتبرونه
ً
إلثراء غير شرعي سريع.
تساهم نتائج وتوصيات مسح  MAPSوالمشاورات
نأمل أن
ِ
َ
الوطنية المستمرة في الوصول إلى رؤية وطنية ،بهدف
مواكبة مسار اإلصالح وتأمين استدامته ومالءمته للمعايير
ستتم بلورة
الدولية والممارسات الج ّيدة .في هذا السياق،
ّ
يحدد معايير
رؤيــة استراتيجية لتشمل إطــا ًرا للكفايات
ّ
والتطور المهني وتطوير الــقــدرات ،باإلضافة
التوظيف
ّ
وسيتم عرضها على
إلى خطة عمل لتمهين الشراء العام،
ّ
تمهيدا إلقرارهاّ ،
بالطبع بعد والدة الحكومة
مجلس الوزراء
ً
المنتظرة.
أخي ًرا...
«إن
يقول الكاتب والفيلسوف الفرنسي مونتسكيو
ّ
التخطيط المالي لحضارة اليونان كان يستند إلى الفضيلة
قبل استناده إلى الدفاتر الحسابية ودفاتر الشروط».
ّ
المفكر اإلصالحي الكبير في خضم المراجعة
نستعيد هذا
العميقة لنظام الشراء في لبنان ،ومن خالله لكل مقاربة
ونردد معه :الفضيلة هي الضمانة
للمالية العامة في بلدنا،
ّ
أما االستراتيجيات والخطط فهي الوسائل .من دون فضيلة
ّ
تفسد الوسيلة ومن دون الوسيلة تبقى الفضيلة في مصاف
ّ
يستحق
النوايا الحسنة .نوايا من دون أفعال .فلنفعل .لبنان
أن نفعل.
هوامش:
( )١مسح أجرته شبكة الشراء الحكومي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.)2014( ،
( )٢التوصية رقم  13لمجلس منظمة منظمة التعاون والتنمية
تنص على دمج المشتريات العامة ضمن إدارة المالية العامة
(ّ )OECD
الشاملة وإجراءات وضع الميزانيات.
( )٣معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي« ،الشراء العام في لبنان:
الواقع والممارسات :استراتيجية وطنية لتعزيز القدرات».2014 ،

إدارة االلتزامات المالية للدولة بشكل متكامل ومترابط أمر ضروري في زمن األزمات
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وجهة نظر

بقلم :جورج علم

«فائض الق ّوة» ليس البديل
عن «فائض الحوار»
بقي الحوار على قارعة الطريق ،خارج معاهد «التأهيل»ّ ،
ألن الحاضنة منهمكة بتهذيب المشاغبين .لقد تعبت الشوارع
َ
والساحات ،وتل ّبدت األجواء من ضجيج المطالب ،وصرخات الوجع .وتل ّون العنف اللفظي بلون األحمر القاني من جراء رمية
حجر ،أو ضربة آلة حادة ،وبارت مواسم التالقي ،وتراجعت محاصيلها في ساحات الحرية المسؤولة؛ ربما بلعها غول الفساد
ّ
المتدثرة بغاللة التعددية والتن ّوع الثقافي!
اآلتي من غياهب الظالمية
ساحاتنا مرآة مجتمعاتنا .ساحة القرية هي امتداد لحنين
الماضي ،وحكايا األمجاد ،وطاوالت الطرنيب ،والنرد ،ولفائف
خبز التنور ،والمناقيش بزعتر ،وغوى التنانير المتراقصة
الحب واإلعجاب.
أمام النظرات المختلسة المشرقطة ببريق
ّ
والتقدم ،والتطور ،إ ّنها
ساحة المدينة عنوان الحضارة،
ّ
الشاهد على المستوى الذي بلغته المدنية المعاصرة في
السلوك ،واإلبداع ،والرقي في معارج االستقرار واالزدهار،
إّ
أن ساحاتنا على امتداد هذا الشرق المضطرب لم تعد
ال ّ
– بمعظمها – كذلك ،إ ّنها مرآة الحزن ،والخيبة ،واإلحباط.
إ ّنها مسرح واسع للثورات واالنتفاضات ،ومرتع للفوضى
العارمة ،وحضن للخيبات والمآسي .وحده الحوار اليتيم
المش ّرد الهائم على وجهه في شوارع الفراغ ال معيل له ،وال
أم تذرف عليه دمعة الحزن والحسرة.
مسقط االنفتاح والحوار
كانت مسقط ،عاصمة سلطنة عمان ،الساحة العربية
المكتنزة بصالونات التالقي ،المنفتحة على الجميع ،الهادئة
اآلمنة المستقرة ،كاتمة األســرار ،وحافظة األخبار ،تؤدي
أدوا ًرا مختلفة في المنظومة الدولية ،ال صداقة مفرطة ،وال
عداوة مطلقة ،تعرف حدود واجباتها والتزاماتها على ضفاف
خليج هادر.
ّ
عاما تمكن السلطان قابوس من أن
على مدى خمسين ً
يرسي مداميك االستقرار واالزدهار ،ويفتح األبواب وسيعة
ّ
لفض خالفاتهم ،ومعالجة
أمــام األقربين واألبعدين
بعيدا
شؤونهم وقضاياهم عن طريق التخاطب ،والتشاور
ً
٥٠

من الكاميرات الفاضحة ،واألضــواء الكاشفة .ليس اللؤلؤ
وحده مفخرة التضاريس الصخرية المر ّوسة في الخلجان
الثالثة ،بحر العرب ،وبحر عمان ،والخليج العربي ،بل هناك
الوهاج الصافي الذي يقدمه المحيط العماني إلى
التبر
ّ
محترفي المعادن الثمينة ،والجواهر النادرة ،لصياغة ق ّ
الدة
الحوار المنتج ،والتي تتدلى على صدور الكثير من زعماء
رواد السالم واالستقرار.
العالم ّ
عندما نشرت شمس المغيب ِتبرها على األفق العماني،
انهالت برقيات التعزية ،وتقاطرت الوفود الرسمية من كل
إكراما لرجل فرض احترامه خالل مسيرة حافلة
حدب وصوب
ً
ً
عاما متنقل بين العواصف
باإلنجازات امتدت سحابة ً 50
اإلقليمية ،واألعاصير الدولية مبح ًرا بسفينته إلى شاطئ
األمان واالستقرار .جاءه األميركي طال ًبا النصيحة والمشورة
بعد خروج الرئيس دونالد ترامب من االتفاق النووي ،وكانت
له الكلمة المأثورة «فائض القوة ليس البديل عن فائض
تباعا وزراء سابقون وحاليون من ريكس
الحوار» .زاره
ً
نيلرسون ،إلى جيمس ماتيس ،ومن مايك بومبيو إلى مارك
إسبر ،إ ّ
أن مقاربته لم تتغ ّير «تدوير الزوايا الحادة ممكن،
ال ّ
بد من ولوجه للوصول إلى
وبــاب الصالون مفتوح ،وال ّ
ألن األثمان مهما كانت باهظة تبقى أقل كلفة
تفاهماتّ ،
من الخيارات األخرى المشحونة بالغضب واالنفعال».
بعيدا في معاركه االقتصادية
عندما ذهب الرئيس ترامب
ً
مع الصين ،وأرسل بوارجه إلى البحر األصفر في استعراض
قوة للترهيب والترغيبّ ،
تذكر النصيحة السلطانية« :فائض
ً
بديل عن فائض الحوار» ،فاقتنع بفتح الحوار.
القوة ليس

دخل الجميع إلى القاعة ،وتح ّلقوا حول الطاولة ،وو ّقعوا ما
يكفي من االتفاقيات والمعاهدات التي تحفظ حقوق الجميع،
وتحافظ على مقتضيات االستقرار واالزدهار.
ولم تذهب بريطانيا العظمى إلى الـ«بريكست» بأساطيل
تشرشل ،ونسور الملكة اليزابيت ،بل بالحوار واإلقناع.
ماذا عن لبنان؟
لكن ماذا عن لبنان؟ لبنان التاريخ ،والموقع ،والفرادة
العصي .قالت عنه الجامعة العربية إ ّنه حديقة
النموذج
ّ
العرب ،ومصيفهم ،ومنتجعهم ،وجامعتهم ،ومستشفاهم،
ومآل حريتهم .وقال عنه الغرب إ ّنه جسر العبور إلى الشرق،
والبوابة المفتوحة أمام الجميع ،والمنفتحة على الجميع.
وقالت عنه األمم المتحدة إ ّنه أرض الحوار ،ومنحته صك
علما وخب ًرا ،كي يكون
براءة ،وأفردت له ،في اآلونة األخيرةً ،
أرض التالقي واالنفتاح بين األديان والحضارات والثقافات.
ورأت أن تكون هناك مؤسسة ،ومدرسة ،وجامعة ،وهيكلية
إداريــة وتنظيمية ،ومؤسسات تتسع لمختلف النشاطات
تحول «الوطن الرسالة» إلى واحة
الفكرية والثقافية التي ّ
ً
ناشطا لنشر الثقافة اإلنسانية في رياح
حرية ،ومختب ًرا حيو ًيا
األرض األربع كبديل عن الهمجية الحديثة التي تغزو عالم
المدمرة تحت عناوين كثيرة مقلقة.
اليوم ،وتنشر ثقافتها
ّ
من اإلرهاب بفنونه وتنظيماته وكوادره ومصطلحاته شتى،
والفاش ّية الجديدة بقبضاتها وشعاراتها ،إلى العنصرية التي
تقوض تماسك المجتمعات بحججها ونظرياتها ،االنعزالية
ّ
المتل ّبسة بالقومية المتشددة ضد اآلخــر ،حتى ولو كان
منتجا في المجتمع.
عنص ًرا
ً
إّ
أن البوتقة اإلنسانية بتجلياتها الحضارية قد كشفت
ال ّ
ّ
نواقص ومنغصات ،فالمخزون الفكري والثقافي والحضاري
ويخصه بعالمات فارقة في التنوع واإلبداع،
الذي يم ّيز لبنان،
ّ
مدمرة ،منها على سبيل المثال
اصطدم ويصطدم بحقائق ّ
ال الحصر غياب المناعة الداخلية الصلبة أمام السلوكيات
العشوائية ،والتي تنطلق من خلفيات فئوية لخدمة أنانيات
ومصالح فردية على حساب المصلحة العامة ،ثم غياب
المعطف الوطني الجامع الذي تو ّفره الدولة القوية القادرة
والعادلة والمبدعة ،والتي ظلت في ّ
كل العهود ،وعلى مدى
عقود االستقالل رهينة التسويات ،والمحاصصات ،وبشكل
نافر ،ومغاير لمنطق الدستور ،والقوانين المرع ّية اإلجراء التي
تنظم شؤون المواطنين .وقد أدى هذا الخلل الفظيع إلى
غياب المراقبة والمحاسبة ،وإن ُوجدت ،تصطدم بالشعبويات

المذهبية والطائفية ،والدليل أ ّنه من سابع المستحيالت أن
يتقدم أي نافذ سابق ،أو حاضر ،إلى قوس العدالة للمرافعة
ألن «الشعبوية المستنفرة مذهب ًيا» بالمرصاد،
عن تهمةّ ،
وهي على أتم الجهوزية للدفاع عن الشرف الرفيع!
انفصام مريع
ّ
ولعل االنفصام في الشخصية المجتمعية له األثر األكبر على
االنحدار المريع في األخالقيات ،والممارسات ،والمعالجات،
تضج بانتقاد الطبقة السياسية
أن الساحات
والدليل ّ
ّ
بغالبية رمــوزهــا ،ووجوهها ،وتطالب بالتغيير ،وترفع
الشعارات الب ّراقة ،لكن عند االمتحان تعيد العصبية الفئوية،
والطائفية ،والمذهبية الثقة بالوجوه والرموز نفسها ،من
خالل صندوقة االقتراع .وهــذا ما يشير إلى خــواء رهيب
بين القول والفعل ،وبين الشعارات الصادقة ،والممارسات
الخاطئة التي تجعل التغيير الجذري المطلوب من سابع
أن الوطن الذي
المستحيالت .وتكشف الحقيقة الساطعة ّ
يراد له أن يكون وطن رسالة حوارية حضارية منفتحة على
اآلخر  -أي آخر  -بثقافاته ،ومعتقداته ،وقيمه ،وأخالقياته،
ليس هو المتجر ،أو «سوبرماركت الفوضى» ،التي تنشط
فيها التجارة بكامل أصنافها ،وأوصافها ،وفنونها .وهذا ما
دفع بالمجتمع الدولي ،من األمم المتحدة ،إلى المجموعة
الدولية لدعم لبنان ،والمؤتمر الدولي في باريس (الذي
استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) واالتحاد
األوروبــي ،والجامعة العربية (التي أرسلت من يمثلها إلى
بيروت لالستطالع) ،إلى االلتقاء على كلمة سواء :أنقذوا
السفينة قبل أن يخطفها الغرق .سارعوا إلى دعم المرتكزات
قبل أن ينهار السقف على الجميعّ .
شكلوا فريق عمل وزاري
يحظى بثقة المجتمع الدولي كي يبادر األخير إلى المساعدة
في ورشة اإلنقاذ .التطاول المتمادي على القانون والدستور،
والتحايل والتذاكي ،وممارسة الفساد بكل فنونه وأوصافه،
ال يؤدي إلى استعادة وطن.
وبين لبنان المؤهل كساحة للحوار ،بحكم موقعه الجغرافي،
وطبيعته المعتدلة ،وتركيبته المجتمعية التعـددية،
وانفتاحه ،وثقافته المتنوعة ،وتاريخه ،وماضيـه الحضاري،
وبين سلطنة عمان التي تلعب الدور ،وتجيد ببراعة اقتصاد
المؤتمرات ،فرق شاسع .هناك دولة ،وهيبة سلطة ،وقانون،
ومحاسبة ،ومراقبة ،وساحة هادئة آمنة منفتحة بقيود
صارمة ،وهنا؟! ...كان اهلل بعون لبنان واللبنانيين الذين
يستحقون وط ًنا ال مزرعة.

٥١

نافذة

بقلم :روني ألفا

وحده َ
َ
هناك َب َكى...
الك َر ُز
َخ ِب ُ
رناكم في ال َبحر
كواس َر
الها ِئج .كنتُم
ِ
األمــواج .ميناء األمان
بمجد
وسفي َنة مر َّقطة َ
َ
ـر
َب ّ
ــار َعــتــيــق .فــي ال ـ َبـ ِّ
ــح ٍ
ُ
ت َر َّجلتُم َعــن َد ِمــكــمَ .عن
ُم
َ
ص َ
هو ِة التن ّف ِّ
س ال ّرتيب .ان َت َعلت ُ
ُ
ُ
َ
جهتُكم
لد
الم َ
ِ
وت ِحــذا ًء ِمن ِج ِ
ن..و َ
االزدراءَ .و ُ
َ
جهكم َوط ِ
ٌ
ٌ
ُ
َ
مدن ّ
ودة َمضمو َنة إلى
جيج إلى
َك َفنِ .رحلتُكم َح ٌ
الضميرَ .ع َ
ِ
ود المع َركةَ .تع ِق َ
َ
دون ِقرا َن ُكم
الجماع َّيةَ .ت
ِ
خطبون َّ
الذاك َرة َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌ
َ
َ
راح ِة
َعلى أنثى الخطرُ .عنفكم َّ
مقدسَ .عطفكم ِمعطف ِمن َ
ذاذ ّ
جاعة .يس ُق ُ
ط مثل الب ّلور َعلى خا َت ٍم
البال .يتناث ُر مثل َر ِ
الش َ
ٌ
َ
ُ
أشر َعت ُ
ُطر ُب المال ِئكة.
رصودة لل ّنصر.
ُكم َم
َ
ُ
أناشيدكم ت ِ
َن َبويِ .
ُ
ُ
ُحس َ
ُحسبون بال ِعتاد .شجعا ُنكم ص ّنفوا
بون بال َعديد .ال ت َ
ال ت َ
َ
َ
جيش في العالم.
أبسل
جيش ُكم َ
ٍ
بارود
رج ُكمَ .رض َعت ِمن
ِ
ال َتنسوا الحر َّية .تر َّبت َعلى ُح ِ
َ
ُ
أرغ َف ِة َس َه ِر ُكم .أنتُم أبطالها .خ َبزتموها
ناد ِق ُكم .أك َلت ِمن ِ
َب ِ
ً
َ
ُ
ُ
ُ
أنجزتُم
تبس َم لبنان ك ّل ُهَ .
َرغيفا يؤكلَ .معكم َبكى لبنان ك ّل ُهَّ .
َ
دول
صار في التاريخ َ
الحديث .ان ِتصا ٌر ج ّيشت له أقوى ِ
أك َب َر ان ِت ٍ
بروحكم
صرتُم
العا َلم
َ
ِ
المليارات والتقنيات .كنتُم أقوى .ان َت َ
َ
عقيد ٍة تساوي ألف د ّبا َبة
وألف طا ِئ َرة حرب َّية .فج ُر
ال ِقتال َّيةِ .ب َ
َ
َ
تصب ُحكم بالخير ّ
كل صباح!
ُ
الجرود ِّ
ُ
ُ
كل م َّر ٍة َتض ُعكم ّ
في ّ
جبه ٍة غير
ُخوم َ
الظروف المتو ّق َعة على ت ِ
ٌ
ُ
َ
َ
متو َّق َعة .لم َتخوضوا ِطوال ِنضا ِلكم حر ًبا تقليد َّية .أنتُم جيش
معجزات غير
َفريدُ .
ص ِن َع ِلتذليل عقبات غير من َتظ َرةِ .ل َتحقيق ِ
ُصادفوا في حيا ِت ُكم ال َعسكر َّية َن َ
موذ ًجا إال وكان
متو َّق َعةَ .لم ت ِ
زات
صا ِل ًحا للتدريس في الكليات الحرب َّية ضمن خانة
«المعج ِ
ِ
مواج َهة
ِ
دائما في حا َلة ام ِتحان .حا َلة ّ
تأهب ِل َ
الممكنة» .كنتم ً
ُ
ُ
ُ
شعبكمَ .س َّيجتُم
المجهولِ .
َ
آخ ُر إنجازا ِتكم الرا ِئ َعة ِعش ُقكم ِل ِ
َ
ُ
ُ
نشيدا.
ضمكم إلى صو ِت ِه و َب ّح ِته وأخ َر َجكم
ً
صرخ ُ
ته وحنج َر َتهَّ .
ً
َ
َ
ُ
َ
شعبه كما
َلم أ َر جيشا في العالم
يتحول إلى ن ٍ
َّ
شيد في ِ
حناجر ِ
تحولتُم.
ّ
َ
ُ
ُ
سحوق
شي ٌء ِمن لبنان َيع َب ُق ِمن ب ّز ِتكم .را ِئ َحة خليط من َم
ِ

أشم ُه في ِّ
بيت
كل ٍ
الصنو َبر ال َب ّري والسنديان ال َعتيقُ .
ّ
أكاد ّ
ُ
ُ
ُ
إحدى خزا ِئنه ببزة عسكر َّية .م َّر عليكم ألف إعصار.
تسكن َ
ُ
َ
شم َ
سون
صاعقة .بقيتُم َعلى
م َئة ألف
طقسكم المع َت ِدلُ .م ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
عليكم
صر
وبحرا َرة مع َت ِد َلة.
بعض َمن انتا َب ُ
تهم ظنون ال ّن ِ
ِ
كره الصنو َب َر ال َب ّر َّي وال َعفص.
ُس ِحقوا .قت َلهم ال ِعطر.
اإلرهاب َي ُ
ُ
بعض ال َعقا ِئد ُ
باسقُ .
األرض
مثل
ال ُ
الحقد َش َج ٌر ِ
حقل ِ
ينبت في ِ
ِ
ّ
اختصاصها الشوك والص ّبار.
البور.
ُ
ُ
كالم القائدَ .ر ُجلٌ
َ
وما أ ّنكم أنقذتُم لبنان.
ثب ُت التاريخ َي ً
ُ
س ُي ِ
ً
َ
وح
خر ُج منه حقيقة ال ُي ِ
حس ُن التاريخ ال َب َ
ّ
يتحد ُث مع التاريخُ .ي ِ
القادة .ال يجرؤ على هذا التّصريح
بلسان
ِبها .التاريخ يحكي
َ
ِ
ّ
بالك َبر .أقوى الناس َمن ال
بالضمير
إال المس َّلح
دجج ِ
ُ
والم ّ
زدري باألشياء.
يريد شي ًئاَ .من َي َ
يطلب شيئًا من الناسَ .من ال ُ
ُ
ُ
ُ
ً
اشمخوا.
ناطقا رسم ًّيا
ِ
يصب ُح ِ
باسمكمَ .
تخ ّيلوا .التاريخ ِ
الجغرافيا ً
المجاو َرة ماذا ح ّققتُم.
للد َول
أيضا ثرثا َرةَ .تحكي ّ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
وشتا َءكم .تمنت لو
صيفكم ِ
جغرافيا را َف َقت ِنعالكم .عايشت َ
الجرد َك َر ًزا .كثي ٌر ِمن َ
الك َر ِز َب َكى في الجرود.
أن َبتت َل ُكم في
ِ
َ
أعناق شهدا ِئ ُكم .وحده
األحمر ِفدا ًء َعن
يسيل َد ُم ُه
أراد أن
َ
َ
ِ
َ
َ
الك َرز هناك َبكى.
فنتموه هناكِ .عشتُم َعلى
الجهل َعلى الحدودَ .د
قا َتلتُم َ
ُ
ً
َ
ّ
الناشفة .تناولتموها وقوفا .تهكمتُم على الجوع.
الوج َب ِة
ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َلم َ
انضباطكم َ
كان وج َب َتكم
جوعا إال إلى
الخدمةِ .
تتض ّوروا ً
َ
الس َهرُ .
ُ
َّ
ماؤ ُكم َزم َزم وسانت
حساؤكم ِمن
المفض َلة.
عشب ّ
ِ
لورد.
ّ
َ
أح ّبوني.
ُ
عب في اآلون ِة األخي َرة في رؤيا َيقولِ :
رأيت الش َ
َ
َ
َ
ّ
وم
أحببتموه .قال أح ّبوني أكثر .أحببتموه أكثر .في ِ
كل َي ٍ
يطا ِل ُب ّ
تجد َ
دون
عقد
تجديد ِ
وم ّ
عب َ
الش ُ
ّ
الحب .في كل َي ٍ
يتحو ُل إلى شج َرة
الناس بهذا العمق
حب
ال َعقدَ .
ّ
يصب ُح ُّ
ِ
عندما ِ
معم َرة.
ِّ
ٌ
َ
ّ
الوطنَ .على
شعب َ
قصة تُروى كل َيوم َعلى طرقات َ
ٌ
وجيشَّ .
َ
ُ
كاد األيدي
فارق الق َرى ووسط المدن وفي قلب
ِ
العاص َمةَ .ت ُ
َم ِ
َ
ُ
َ
حتاجون إلى
ضم ُر الجندي .ال َي
يعرف الناس ماذا َي ُ
تتالقىِ .
واح َدة أب َلغُ
َ
َ
َ
َ
أجو َبةَ .تكفيهم َدم َعة َ
بين الفين ِة والفينةَ .دم َعة ِ
ِ
صوت.
ِمن ِ
ألف مك ّبر َ
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دراسات وأبحاث

العميد المتقاعد د .أحمد ع ّلو

الفضاء أحدث ميادين القتال!
وجه
في  18حزيران من العام  ،2018وفي اجتماع لمجلس الفضاء الوطني األميركيّ ،
الرئيس األميركي دونالد ترامب طل ًبا إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) لتأسيس «القوة
مساو Separate But
الفضائية األميركية» كفرع مستقل عن سالح الجو« ،منفصل ولكن
ٍ
 .»Equalهكذا ،وبعد أن كان هذا المشروع قد قوبل في البداية بمقاومة شديدة داخل
البنتاغون ،تمكن الرئيس ترامب من إقرار إنشاء «قوة الفضاء» التي تمثل الفرع السادس للقوات
المسلحة األميركية ،بعد القوات البرية ،وسالح الجو األميركي والبحرية وقوة مشاة البحرية وخفر السواحل.

في  21كانون األول  2019أعلن
الرئيس األمــيــركــي دونــالــد ترامب
رسم ًيا إطــاق العمل بإنشاء القوات
الفضائية األميركية بعد الموافقة على
الموازنة المخصصة لها والتي كانت
وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون)
قد اقترحتها وطلبتها ،وذلــك ضمن
الموازنة السنوية العامة لوزارة الدفاع
والتي ُق ّدرت بنحو  738مليار دوالر.
وقــد ُخصصت هــذه القوة بميزانية
 40مليون دوالر كبداية إلطالقها في
عامها األول ،وأبلغ ترامب مجموعة
من العسكريين في أثناء توقيع قرار
أن «الفضاء هو أحدث ساحة
إنشائها ّ
قتال في العالم».
موجبات إنشاء هذه القوة الفضائية
ّ
حذرت وكالة االستخبارات األميركية
أن الصين
فــي تقارير سابقة مــن ّ
وروسيا قد طورتا قــدرات عسكرية
قتالية فضائية «قوية وقــادرة» على
القيام بأنشطة االستخبارات والمراقبة
أن
واالســتــطــاع .وجــاء فــي التقرير ّ
«الصين وروسيا ،على وجه الخصوص،
تطوران مجموعة متنوعة من الوسائل
لتحدي التفوق األميركي في الفضاء».
أن
في المقابل أعلن الرئيس ترامب ّ
هذا التفوق األميركي يجب أن يستمر
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مــن خــال إنــشــاء الــقــوة الفضائية
الجديدة.
المشروع األميركي للقوة الفضائية
ص ّرحت اإلدارة العسكرية األميركية
أ ّنها ال تخطط لوضع قــوات حماية
عسكرية في الفضاء الخارجي أو في
المدار ،ولك ّنها تقول إ ّنها تريد حماية
بعض منشآتها ومرافقها المتمثلة
بمئات األقــمــار االصطناعية التي
تستخدم في االتــصــاالت والمراقبة
واإلنذار المبكر ،وبخاصة بعد أن رأى
أن
القادة العسكريون األميركيون ّ
تقدما
الــروس والصينيين قد حققوا
ً
في هذا الموضوع واستطاعوا اختراق
حدود التفوق العسكري األميركي في
مجال الفضاء .هذه الحدود التي يراها
الرئيس ترامب حيوية لدرجة أ ّنه يجب
ّأل تُمس من قبل أحد آخر American
.Superiority Is Absolutely Vital
نائب الرئيس األميركي مايك بانس
كان قد صرح ً
بأن روسيا والصين
أيضا ّ
تملكان وسائل ومــراكــز Airborne
« Lasersاليــزر مجوقلة» وصواريخ
مضادة لألقمار االصطناعية األميركية
 ،Anti-Satellite missilesوهذا ما
يفرض على الــواليــات المتحدة أن
تواجهه للحفاظ على أمنها ولضمان
هيمنتها وتفوقها في الفضاء.

كما أعلنت وزيــرة الــقــوات الجوية
«أن القوة
األميركية بــاربــرا باريت
ّ
الفضائية ستضم فــي البداية نحو
 16أل ًفا من العسكريين والمدنيين
المسؤولين بالفعل عــن العمليات
المتعلقة بالفضاء داخــل سالح الجو
األميركي».
األخطار
تواجه الهيمنة األميركية في الفضاء
ـدا فعل ًيا مــن جــانــب روسيا
تــهــديـ ً
والصين اللتين طــورتــا قدراتهما
التكنولوجية .وتراوح هذه التهديدات
بين التشويش على االتصاالت واألقمار
االصطناعية لنظام تحديد المواقع
 ،GPSأواستهداف األقمار االصطناعية
بصواريخ أرض -جو ،وهو ما اختبرته
الصين بنجاح في العام  ،2007و كل
ذلك وفق تقارير البنتاغون.
كذلك ،قامت الصين في السنوات
األخيرة باستثمارات كبيرة في الفضاء،
تمول برنامجها الفضائي الذي
وهي ّ
يــديــره الجيش ،وتدعمه بمليارات
الدوالرات ،وذلك ليكون لديها بحلول
العام  2022محطة فضائية تضم
طواقم بشرية .وقد أنجزت الصين في
تشرين الثاني ،من العام  2019اختبا ًرا
لمركبة استكشاف لكوكب المريخ،

وذلك قبل تنفيذ أول مهمة لها إلى
الكوكب األحمر في العام .2020
ماهية القوة الفضائية األميركية
إ ّنها السالح العسكري األميركي األول
واألكثر حداثة الذي ينشأ منذ  70سنة
وهو يرتبط بالقوات الجوية األميركية
تماما كما ترتبط
،US Air Force
ً
قوات المارينز (مشاة البحرية) بالبحرية
األميركية (Space Force will still be
.)housed within the
شبه وزيــر الدفاع األميركي والدة
َّ
هذه القوة األميركية الجديدة بإنشاء
القوات الجوية األميركية التي انفصلت
عن الجيش في العام  .1947وستكمل
القوة الفضائية العمل الــذي بدأته
«قيادة قوة الفضاء» Space Force
 Commandالــتــي ُأنشئت فــي آب
الماضي ( )2019للتعامل مع العمليات
الفضائية للجيش األميركي.
قيادة القوة الفضائية
ستكون هــذه القوة تحت القيادة
العملياتية لرئيس العمليات الفضائية
الذي يخضع للسلطة المباشرة لوزير
الدفاع .وسيكون هذا القائد برتبة
عضوا في
جنرال ( 4نجوم) وسيكون
ً
هيئة األركان المشتركة لقوات الواليات
المتحدة العسكرية.
وقـــال القائد فــي الــقــوات الجوية
الجنرال راي رايموند ،الذي تسلم قيادة
«إن الواليات المتحدة هي
هذه القوةّ :
األفضل حال ًيا في الفضاء .وباتت اليوم
حتى أفضل من ذلــك ...وتماش ًيا مع
استراتيجيتنا للدفاع الوطني ،ستكون
القوة المتمركزة في الواليات المتحدة
قادرة على المنافسة والردع واالنتصار
بفضل موقعنا الــقــوي ،وستضمن
وستوحد
أسلوب حياتنا وأمننا القومي،
ّ
القيادة الجديدة ،إمكانات منظومة

اإلنــذار المبكر من إطالق الصواريخ،
ونشاطات األقمار االصطناعية ،ومراقبة
العمليات الفضائية ودعمها».
مهمات القوة ودورها
إن أولى مهمات هذه القوة هي:
ّ
 تأمين حرية العمليات للوالياتالمتحدة األميركية في الفضاء الخارجي
ومنه وإليه.
 تأمين سرعة العمليات العسكريةاألميركية وديمومتها.

مئات األقمار
مــع نــهــايــة الــعــام ،2018
كانت الواليات المتحدة تمتلك
رسم ًيا في الفضاء نحو 167
ً
ومخصصا
قم ًرا اصطناع ًيا
عامل
ً
لــلــشــؤون العسكرية ،ونحو
 170قم ًرا آخر تعمل لمصلحة
الحكومة األميركية في مجاالت
مختلفة.

أما واجباتها فتقضي بـ:
 حماية مصالح الواليات المتحدة فيالفضاء الخارجي.
 ردع العدوان من الفضاء الخارجيوإليه وفيه.
 القيام بالعمليات العسكرية.وكذلك يقع على عاتق هذه القوة
تطوير المعارف العسكرية الفضائية
وتأمين احترافيين لها ،وتحقيق أنظمة
وأساليب عسكرية فضائية جديدة
وإغناء العقيدة العسكرية لمصلحة
القوة الفضائية.
أما بالنسبة إلى قيادتها فهي مسؤولة
عن:
 -تنظيم وتــدريــب وتجهيز القوة

الفضائية بهدف حماية مصالح الواليات
المتحدة األميركية وحلفائها في الفضاء
الخارجي ،وتأمين اإلمكانات الفضائية
الالزمة للقوى المشتركة كافة.
 توحيد إمكانات منظومة اإلنــذارالمبكر من إطالق الصواريخ ونشاطات
األقمار االصطناعية ،ومراقبة العمليات
الفضائية ودعمها.
ردود األفعال الدولية
حـ ّ
ـذرت بكين (فــي 23كانون األول
تحول
 )2019من ّ
أن الواليات المتحدة ّ
الــكــون إلــى «ســاحــة معركة» ،وقــال
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
إن «هــذه التصرفات
غينغ شــوانــغ ّ
األميركية تنتهك بقوة اإلجماع الدولي
بشأن االســتــخــدام السلمي للفضاء
تهديدا مباش ًرا
الخارجي ...وتشكل
ً
لألمن والسالم في الفضاء الخارجي»،
ودعا المجتمع الدولي إلى «تبني نهج
تحول الفضاء
مسؤول وحكيم لمنع
ّ
الخارجي إلى ساحة معركة جديدة»...
أن الواليات
كذلك أعلنت روسياّ ،
المتحدة ،تقوم من خالل إنشاء هذه
الــقــوة ،بتشكيل المقدمات الالزمة
لعسكرة الــفــضــاء الــكــونــي بهدف
اســتــخــدامــه فــي تحقيق أغــراضــهــا
العسكرية .وشــددت موسكو ،على
أ ّنها ستضطر إلى ال ّرد على التهديدات
المحتملة ،بتدابير وإجراءات متطابقة
وغير متماثلة.
مراجع:

- https://en.wikipedia.org
- https://www.theguardian.com
- https://www.bbc.com
- https://spacenews.com
- https://www.alhurra.com
- https://www.theverge.com
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تربية وطفولة

إعداد :ماري األشقر  -اختصاصية في علم النفس

خذوا أسرارهم من رسوماتهم

سواء كانت رسومه في نظرنا «تح ًفا فنية» ،أم مجرد «خربشة» ،فالطفل ال يرسم ليؤدي رسالة فنية ،بل يع ّبر عما في
تفهم رسومات الطفل ،كلما ُأتيحت
نفسه،
متيحا لنا الفرصة الثمينة الستشراف كوامنه واستكشاف معاناته .وكلما أحس ّنا ُّ
ً
ّ
لنا الفرصة للدخول إلى عالمه والوقوف على مشاكله العاطفية – االنفعالية ما يمكننا معالجتها .هذا ما يقوله علم النفس
الذي ّ
يركز على رسومات األطفال.
ولونها بنفسه،
عندما يقدم الطفل لنا «لوحة» رسمها ّ
فهو في الحقيقة يقدم هدية ثمينة وحقيقية ،ويتيح لنا
الدخول السهل إلى عالمه الخاص والكشف عن الكثير من
أبعاد شخصيته ،إنما يبقى علينا لكي نستحق هذه «الهدية»
وننجح ً
فعل في «قراءتها» واستشراف معانيها ،أن نحسن فك
رموزها واستخراج االستدالالت الصائبة منها ،وهذا ال يتم إال
إذا اندفعنا ،نحن الكبار ،إلى تفسير ما أبدعه الطفل باالعتماد
فإن فهم رسوم
على قاموسنا الواعي والناضج .وبمعنى آخر ّ
األطفال يتطلب مقدرة من قبل الكبار على «النزول» إلى
عالم الطفل ،وتفسير رموزه انطال ًقا من فهم عميق لهذا
العالم الخاص ،وليس باالعتماد على «المنطق المعقد الذي
يحكم تفكيرنا وفلسفاتنا الواعية لألمور» .ولعل هذه النقطة
الحساسة هي ما يعجز الكثيرون عن استيعابها وتأدية
موجباتها ،مما يجعل كتّا ًبا كبا ًرا في موضع العجز التام عن
٦٠

كتابة قصص مناسبة لألطفال.
حين يرسم الطفل يع ّبر باألشكال والخطوط واأللــوان
يحسها ويعيشها ويعانيها ويكون
و«الخربشات» عن حاالت ّ
أبدا،
عاج ًزا عن التعبير عنها بالكلمات واللغة .وال يجدر بنا ً
ّ
حين نعاين ما رسمه الطفل ،أن ّ
المركب
نحكم المنطق
فإن فهم
المترابط وال أن نستنفر ملكة النقد الفظ .وبالتالي ّ
ما يرسمه الطفل يرتكز على تفسير ما هو ظاهر في الرسم،
من دون التركيز على ما هو ناقص فيه.
ولنأخذ ً
إن
مثل الطفل الذي يرسم شكل رجل بيد واحدةّ .
القراءة المجدية لهذا الرسم ال ينبغي أن تقوم على تفسير
المغزى المفترض والكامن في «اليد الناقصة» ،بقدر ما
ينبغي أن تقوم على ما هو ظاهر ومرئي في الرسم .أما إذا
طلبنا من الطفل أن يرسم نفسه ،وحصلنا منه على رسم
«طفل بال فم» ،فهذا النقص يمكننا تفسيره على أ ّنه معاناة

الطفل «صعوبة في استخدام فمه ،أي صعوبة في التعبير
ً
وبدل من أن نندفع في هذه الحالة إلى شرح
بالكلمات».
أهمية الفم وضــرورة إضافته إلى الرسم،
فاألفضل أن نلتقط اإلشارة وأن نعمل
عــلــى تــدريــب الــطــفــل عــلــى حسن
استخدام فمه وتوسيع مقدرته على
النطق والكالم .وسنالحظ بالتكرار
أن اندفاعنا الواعي بهذا االتجاه،
ّ
سوف يؤهل الطفل بعد حين إلى
أن
استعادة «ثقته بفمه» بحيث ّ
الرسم الذي يرسمه بعدها ،سيكون
محتو ًيا على الفم.
ولعل من المناسب أن نشجع الطفل
على أن يرسم أفراد عائلته في «لوحة»
ّ
أن الرسم الــذي ينفذه،
واحــدة .وقد نالحظ ّ
أن الصغير قد يستثني أحد أفراد عائلته فال
ناقص ،بمعنى ّ
تكف...
يرسمه ،وحين نسأله عنه ،قد يتذ ّرع ّ
بأن الورقة لم ِ
هنا ينبغي علينا أن نلتقط اإلشارة :فالشخص الذي اختزله
الطفل في «لوحته» إنما هو الشخص الذي يجده ً
ثقيل أو
منافسا له داخل العائلة ،وغال ًبا ما يكون شقيقه
يجد فيه
ً
الصغير الذي يغار منه.
مؤشر لنمو الطفل
إذا كان رسم الطفل يتيح لنا اكتشاف كوامنه العاطفية
واالنفعالية ،فإ ّنه في الوقت نفسه يساعدنا على استكشاف
مقدار نموه العقلي والمهاراتي.
مستخدما
فالطفل في بواكير العمر يعتمد وسيلة «التلطيخ»
ً
ما يقع تحت يــده ،ســواء كان أنبوب معجون األسنان أو
قلم أحمر الشفاه أو قلم الكتابة ..بعد ذلك يدخل مرحلة
«الخربشة» بالقلم واألدوات المشابهة .وفي الثالثة من عمره
تقري ًبا يصبح بإمكانه أن يرسم شكل دائرة غير مكتملة،
وينتقل بعدها إلى رسم شكل الدائرة المقفلة وغير المنتظمة،
وفي هذه المرحلة يباشر رسم األشخاص ،أي أشكال الوجوه
أن
البشرية ،انطال ًقا من الشكل الدائري .وحين يالحظ األهل ّ
الطفل ابن األربع سنوات ال يحسن رسم شكل الدائرة غير
المقوس بشكل هالل غير منتظم ،فاألجدى
المقفلة ،أي الخط
ّ
ألن هذا التقصير
بهم أن يولوا األمر المزيد من االهتمامّ ،
يشير إلى وجود مشكلة ما على المستوى اليقيني واألدائي
لدى الطفل.

مرحلة التلوين
عند محاولة قراءة «اللوحة» التي يرسمها الطفل ،ال بد من
االنتباه لنوعية األلوان التي يختارها .وغال ًبا ما يميل
األطفال إلى استخدام األلوان النارية والصارخة،
لكن هذا ليس حالة عامة ومشتركة لديهم
جمي ًعا .فقد يميل الطفل إلى استخدام
األلــوان القاتمة أو الباهتة ً
أيضا .وهذا
ينم عن «حالة فراغ عاطفي» يعانيها ،في
ّ
أن اعتماده األلوان الصارخة ُيظهر
حين ّ
ميله االنفتاحي
على الحياة وعلى
أفـــراد المجتمع
الـذي يعيش فيه.
وال بـــد مـــن أخــذ
أمــر آخــر في الحسبان،
فاللوحة الــتــي يرسمها
الطفل وتكثر فيها عمليات
تنم عن نفسية
الشطب والمحوّ ،
غير مستقرة ،ومعاناة من مشاكل
على المستوى االنفعالي -العاطفي،
ويمكن استشراف الميول االنطوائية لدى الطفل مبك ًرا،
بمراقبة الرسوم التي ين ّفذها في مطلع عمره .فإذا كان
يميل إلى استخدام األلوان الهادئة والمتح ّفظة (غير النارية
الصارخة) فهذا دليل على ميوله االنطوائية ،مما يجب إيالؤه
االهتمام.
الهدف التربوي
إن دراســة رســوم األطفال ومحاولة فهمها ليست من
ّ
النشاطات التي يتوجب على األهل ممارستها واالهتمام بها
إن الهدف الرئيسي من محاولة فهم
ألهداف فنية بحتة ،بل ّ
أساسا .فحين نكتشف مبك ًرا
هذه الرسوم هو هدف تربوي
ً
اضطرا ًبا أو «عقدة» نفسية لدى الطفل ،يكون بإمكاننا حلّ
المشاكل التي يعانيها ،وهذه هي نقطة االهتمام األساسية
في رسوم األطفال .لذلك ينبغي تشجيع الطفل على الرسم،
فتفهم رسومه ُيعتبر
ووضع األدوات المناسبة تحت تصرفه،
ّ
لتفهم شخصيته ومشاكله ،كمقدمة
الطريقة المناسبة
ّ
ّ
لتوجيهه في الوجهة السليمة .وال بأس إن تلطخت الجدران
وقطع األثاث برسومات الطفل ،فهذه سمة مشتركة لكل
ً
أطفال.
البيوت التي تضم
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هو وهي

إعداد :ريما سليم ضومط

غضب في الشارع
غضب في البيت

مــن تــداعــيــات األزمــة
ألمت
االقــتــصــاديــة الــتــي ّ
موجة عارمة من الغضب
بلبنان بروز
ٍ
بين المواطنين لم تطفئها انتفاضة الشارع،
ً
فرد إلى منزله ،وترجمها توت ًرا وانفعال وتصرفات
وإ ّنما حملها كل ٍ
ً
سلوكا استفزاز ًيا ،ما أدى إلى تزايد الخالفات العائلية
عدائية أو
صب كل منهما جام غضبه على
وبشكل خاص بين الزوجين نتيجة ّ
ٍ
اآلخر.
الغضب في الزواج مشكلة يجب معالجتها قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى
عواقب وخيمة.

٦٢

يوضح االختصاصي في علم النفس العيادي المؤهل أول
أن الغضب جزء من مشاعر اإلنسان وانفعاالته
عمار محمد ّ
ّ
ً
ظلما أو غبنا بحقه .ويضيف
الطبيعية في مواجهة ما يعتبره ً
فإن بعض
حدة الغضب تختلف بين
شخص وآخر ،لذلك ّ
ّ
أن ّ
ٍ
ّ
ردود الفعل االنفعالية التي تحمل شي ًئا من التوتر ال تشكل
خط ًرا على عالقة األفراد ببعضهم البعض ،وإ ّنما هناك عوامل
أخرى تجعل من الغضب أم ًرا مثي ًرا للقلق ،كمثل الغضب الحاد
والمتكرر الذي ال يمكن السيطرة عليه ،ولجوء المرء إلى ردود
الفعل العصبية للحصول على ما يريده ،باإلضافة إلى شعور
صب جام غضبه على اآلخرين
اإلنسان الغاضب بالراحة عند ّ
حتى وإن لم يكن لهم ذنب في الموضوع الذي أثار حنقه.
أن هذا النوع من الغضب
ويؤكد المؤهل أول محمد ّ
يؤثر سل ًبا على صحة الفرد النفسية والجسدية
وعلى عالقته باآلخرين.
آثار صحية
على الصعيد الصحي ،يمكن لهرمونات
اإلجهاد التي تصاحب الغضب المتكرر
أن تفرز مواد تؤدي إلى تدمير الخاليا
العصبية في مناطق الدماغ المرتبطة
بالذاكرة ،وإلى إضعاف الجهاز المناعي،
وأزمات
ـراض
ٍ
كما يمكن أن تؤدي إلى أمـ ٍ
قلبية .كذلك ،يمكن للغضب أن يتسبب بمرض
الشراهة أو اإلدمان على الكحول والمخدرات ،كما
يؤثر ً
أن الشخص
أيضا على الحياة االجتماعية للفرد حيث ّ
الغضوب يخسر أصدقاءه ،كما يصعب عليه بناء عالقات
اجتماعية ناجحة بسبب أطباعه الحادة.
إدارة الغضب
أن الغضب هو
في اإلطار نفسه ،يؤكد المؤهل أول محمد ّ
أحد العوامل األساسية التي تهدد سالمة الحياة الزوجية،
خصوصا إذا ما سيطرت عواصفه على أجواء المنزل .فالشريك
ً
الغضوب الذي ال يستطيع السيطرة على انفعاالته وال يمكنه
معالجة مشاكله بهدوء ،يفقد ثقة شريكه ويدفعه إلى النفور
منه وإلى البحث عن مشاعر الود والتعاطف خارج المنزل
الزوجي .لذلكُ ،ينصح هذا النوع من األشخاص بطلب العالج
النفسي للتخلص من مشكلة الغضب.
أمــا في ما خص مشاعر الغضب العادية ،الناتجة عن
ّ
ضغوطات الحياة اليومية ،ال سيما في ظل األزمة االقتصادية

التي يعانيها مجتمعنا ،فيمكن إدارتها والتغلب عليها إذا ما
ويقدم االختصاصي
بحكمة ورو ّية.
تعامل معها الشريكان
ٍ
ّ
في علم النفس بعض النصائح المفيدة في هذا اإلطار:
 تكمن الخطوة األولى في مكافحة الغضب ،االبتعاد عنالعوامل المح ّفزة له إن بالكالم أو عبر سلوك معين .فالشريك
يجب أن يدرك ماهية األمــور التي يمكن أن تثير غضب
شريكه ،وأن يالحظ العالمات التحذيرية لموجة الغضب
وذلك من أجل تفادي الوقوع في المشكلة وإدارة الخالفات
بحكمة قبل خروجها عن سيطرة العقل.
 عدم مواجهة الغضب بمثله ،وقد يتطلب هذا األمر مرونةأناة من الطرف اآلخر ،لكن النتائج التي يحصل عليها
وطول ٍ
ً
غال ًبا ما تكون مذهلة .فبدل من مقاطعة الشريك
الغاضب بكلمات قاسية ،يمكن مجاراته
بعبارات رقيقة مثل« :معك الحق»،
ٍ
«أشعر بألمك»« ،أدرك أ ّنك مرهق،
ما رأيك بفنجان من القهوة؟ فمثل
هذه الكلمات تعمل كالسحر في
تهدئة االنفعاالت ،وتُشعر الطرف
اآلخر باهتمام شريكه ومحبته.
إن التعامل مع الشريك بمحبة ال
 ّيعني السكوت عن الخطأ أو الخوف
من إبداء الرأي لتفادي الخالف ،وإنما
يجب اختيار التوقيت الصحيح للمناقشة
بروية .والحل األنسب هو تأجيل العتاب إلى ما
بعد انتهاء العاصفة ،وهذا ال يعني أن يبدأ الشريك بلوم
شريكه فور تهدئة األجواء بينهما ،أو فور عودته من عمله،
أو على الهاتف ً
مثل ،بل يجب انتظار الوقت المالئم لذلك ،أي
حين يكون الطرفان في حالة راحة واسترخاء.
ألن ذلك
 عدم التعامل بالمباالة تجاه غضب الشريك ًّّ
عد من أسوأ درجات االستفزاز،
وحطا من قدره واستهانة
ُي ّ
بشخصيته ،ما يؤدي إلى المزيد من العدائية بين الطرفين.
خصوصا األهل
 عــدم إقحام اآلخرين في الخالفات،ً
ألن ذلك يزيد من شحن المشاعر
واألصدقاء المقربين ّ
السلبية وزيادة حدة الغضب.
 الحرص على التحكم في االنفعاالت من خالل االبتسامةالتي تُعتبر دعوة إلى المصالحة والتفاهم ،ورسالة غير مباشرة
إلعالن وقف النزاعات داخل األسرة ،كما أ ّنها كفيلة بتبديد
غيوم التوتر وشبح الغضب وإضفاء أجواء السعادة والفرح
على المنزل.

٦٣

إصدارات

إعداد :جان دارك أبي ياغي

األعياد المريمية الثالثة
في أصولها وتقاليدها
ّ
تشكل األعياد المريمية الثالثة
للعذراء مريم مكانة مهمة في كل الكنائس الشرقية ،وفي لبنان
(الزروع والحصاد والكرمة) ،مناسبات ذات أهمية خاصة لها تقاليدها الشعبية والطقسية التي تتداخل فيها
األبعاد الليتورجية باألبعاد الزراعية ،لينتج عن هذا التداخل تراث شعبي متجذر يتمحور حول عبادة السيدة العذراء في لبنان.
وللعذراء مريم العديد من األلقاب الزراعية التي ترد في القداس والرتب والصلوات والزياحات .فهي «الحقل المبارك»
و«الشجرة المباركة» ،و«الغرسة الجديدة» ،و«شجرة الحياة» و«الدالية المباركة»...
الباحث روجيه عفيف ن ّقب على مدى عدة سنوات في الكتب
والدراسات كما في الروايات والسرديات الشعبية ليستكشف
أصول األعياد المريمية في لبنان وتقاليدها وكيفية تطورها
الكتاب
«
األ
عي
اد
ال
مر
يم
ية
الث
عبر الزمن .انطلق بداية مما تختزنه ذاكرته من مشاهد وما
الثة:
سيدة الزروع والحصاد
وا
لك
رم
ة»
هو
ع
نو
ان
سمعه حول العادات المرتبطة بتكريم العذراء مريم.
كتاب
روجيه عفيف في جزئه
األ
ول
ال
ذي
ي
تنا
ول
األ
صول
والتقاليد الخاصة بهذه
األ
عياد .وهو يقع في 239
صفحة معززة بالمصادر
والمراجع.

سمى»
«أكبر من أن ُي ّ
في زمن القحط الفكري ،تطل علينا نفحة عطر ونسمة إبداع ومساحة
جمالية مو ّقعة باسم مارون خليل أبو حمد ،في  73قصيدة جمعها
سمى».
كتاب «أكبر من أن ُي ّ
يعكس شعر مارون أبو حمد الثورة البيضاء التي في داخله على كل
ما هو تقليدي متع ّفن ،وعلى كل ما هو ُمع ّلب في صناديق التاريخ
يتحدى الوزن والشكل
يتحدى شعره المنطق السائد وقد
المتوارث.
ّ
ّ
دائما ذلك المتم ّرد بنعومة ،والثائر بالكلمة والعاشق بالقلب الكبير الذي
أحيا ًنا ،ولك ّنه ُيبرز ً
يحمله ،على حد ما جاء في مقدمة الكتاب للدكتور جوزيف جرجس العجمي.
والق ّراء وفق عجمي مدعوون إلى اإلبحار على متن الكتاب واالستمتاع برحلة مع الكاتب إلى جبل حرمون والعودة إلى ماضي
قنديل الكاز في زمن الشح الكهربائي ،والتم ّعن بما يقوله عن بيع األرض وااللتصاق بالتراب...
ينتقل أبو حمد في كتابه من موضوع ش ّيق إلى آخر أكثر تشوي ًقا ،يجعلك تحس وكأ ّنك في متحف ألوان ولوحات منوعة،
والج ّدي أشبه بريشة ترسم
فتسافر من مدينة إلى أخرى لتكتشف خصائص وجماليات كل مدينة على حدة .قلمه الساخر َ
الجمال ليبقى في الوجدان والمخيلة لزمن طويل.
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قواعد التغذية

إعداد :ليال صقر الفحل

خطوات عملية
لتج ّنب هدر الغذاء والمال
اختصاصية التغذية هزار زراره

تفرض األزمة االقتصادية الراهنة اعتماد استراتيجيات مناسبة للحد من الهدر في
عما يمكننا القيام به في
الغذاء ،ولتوفير المال .اختصاصية التغذية هزار زراره ّ
تحدثنا ّ
الحد من الهدر وتوفير المال.
المنزل خالل تحضيرنا لطعامنا اليومي من أجل ّ

فرضت األزمــة التي نعيشها على
األسر اللبنانية مراجعة سلة االستهالك
األسبوعية .فشراء المواد الغذائية من
لحوم ودجاج وخضار وفاكهة ومعلبات
وأجبان وألبان وغيرها كان يتم حتى
وقت قريب بسهولة ،لكن األمر لم يعد
كذلك في ظل ارتفاع األسعار الجنوني،
واخــتــفــاء بعض السلع والمنتجات
الغذائية عن بعض الرفوف .هذا الواقع
فرض إدارة جديدة لميزانية األسرة
وفق أنظمة وأسس يمكن لربة المنزل
اتّباعها تماش ًيا مع الواقع الجديد .زراره
تزودنا نصائح في هذا المجال.
ّ
التس ّوق بذكاء
الخطوة األولــى هي إعــداد قائمة
ُّ
وتجنب شــراء
أسبوعية للمنتجات
األصناف التي ال تحتاج األســرة إليها
خصوصا تلك التي تــحـ ّرض عليها
ً
ألن ا ّتــبــاع الئحة معينة
اإلعــانــاتّ ،
بحرفيتها يج ّنب شراء مأكوالت لسنا
َ
ّ
بحاجة إليها .وقد أكدت أبحاث غذائية
شملت العروض الشرائية التي تطلق

٦٦

عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
أن هــذه األخيرة تعمل
االجتماعيّ ،
على إفساد الخطط الشرائية .لذا على
ربة المنزل االطالع عليها بموضوعية
وعدم االنجراف لشراء ما ال يلزم .وإذ
ّ
تذكر زراره بضرورة شراء المنتجات
المحلية كونها أرخــص ثم ًنا ،تنصح
ً
أيضا باالستفادة من أسعار الجملة.
أن حالة المرأة النفسية
وتضيف زراره ّ
عندما تكون في السوبرماركت يمكن
أن تــؤثــر على قيمة المشتريات.
فكلما كانت ربة المنزل جائعة ،زادت
فاتورتها أل ّنها ستشتري بكميات أكبر.
أن اصطحابها ألبنائها معها،
كما ّ
حد كبير أل ّنه
سيزيد المشتريات إلى ٍّ
من الصعب رفــض طلبات األطفال
أن
ـوق .كما تلفت إلــى ّ
خــال الــتــسـ ّ
أصحاب السوبرماركت يستفيدون من
كسل المستهلكين ويضعون المنتجات
الباهظة الثمن في متناول أيديهم
على الرفوف األمامية فيما يضعون
بعيدا عن متناول األيدي.
األرخص
ً
في المطبخ
متى أصبحت المكونات جاهزة في

المطبخ ،يمكن لربة المنزل متابعة
سياسة دعم ميزانية األسرة من خالل
تحدد زراره أبرزها:
سلسلة خطوات ّ
 االنتباه لتاريخ صالحية المنتجات،ووضع األقرب إلى االنتهاء في المقدمة
الستخدامها ً
أول.
 تحضير كميات إضافية من األطعمةوالصلصات (إذا كــانــت مكوناتها
طازجة) ووضــع نصفها في الثالجة
لتكون جاهزة عندما نحتاج إليها.
 تقسيم الطعام حسب الحاجة فيالثالجة كــأن نضع ً
مثل حبتين من
الفاكهة الستخدامهما مع الكاتو الح ًقا،
مع تدوين الكمية وتاريخ التخزين على
العلبة أو الكيس.
بشكل صحيح وفي
 تخزين الطعامٍ
أوعية وأكياس محكمة اإلغالق لتفادي
تلفه وانبعاث الروائح منه.
 تنظيف الــبــراد والثالجة بفوطةومطهر ومــاء ساخن لتفادي انتشار
ّ
الباكتيريا والجراثيم.
 إعادة تدوير بقايا الطعام ،وهيطريقة مناسبة لتوفير المال إذا ما
بشكل سليم،
كانت األطعمة محفوظة
ٍ
إذ يمكن االســتــفــادة مــن اللحوم

والـــدجـــاج المتبقي من
ً
اليوم السابق لطهي الحساء مثل ،أو
الفاكهة إلعداد العصير أو حتى المربى
والحلويات.
 احتساب كمية الطعام المستهلكبشكل دقيق:
بحسب عدد أفراد األسرة
ٍ
إن تحضير الطعام بطريقة تزيد عن
ّ
يؤدي إلى الهدر ،فيمكن أن
حاجتنا ّ
تحتسب ربة المنزل حاجة أفراد أسرتها
اليومية من ًعا لرمي الطعام الفائض.
 االبتعاد عن تقليد وصفات اإلنترنتممن يعانون ضع ًفا
ً
خصوصا إذا ك ّنا ّ
أمــام الوصفات المغرية التي تُقدم
على وســائــل التواصل االجتماعي.
فهناك وصفات تتم ّيز بالبساطة يمكن
تحضيرها من المكونات الموجودة
في بيتنا كالنمورة والصفوف والكاتو
والكاسترد...
ّ
المحضرة
 اعتماد الحصص الغذائيةفي المنزل ،في المدرسة ،أو في مكان
العمل توفي ًرا للمال الذي يمكن أن
يصرف على المناقيش والكرواسان
على الفطور ،والوجبات السريعة على
الغداء.

تعليمات على صفر
وبحسب زراره ،تُعتبر
اللحوم ومقطعات الدجاج
ً
عموما عند تغ ّير لونها ،وال
فاسدة
ً
يمكن استخدامها بتا ًتا حتى إذا
التسمم
ُطهيت ،أل ّنها ستقود إلــى
ّ
أما عيون األسماك البراقة
الغذائيّ .
فهي إشــارة إلــى أ ّنها طــازجــة .كما
أن الملمس الدبق لألجبان واصفرار
ّ

األلبان وانبعاث الروائح الكريهة منها
دليل على عدم صالحيتها .وتوضح
أن حرارة البراد غير متجانسة ،لذا
زراره ّ
تُس َتخدم الرفوف العلوية للدجاج
واألســمــاك فيما ُيستعان
بــالــوســطــى لــأجــبــان
واأللـــبـــان والسفلية
للخضروات والفاكهة
(الــتــي ال يــجــب أن
تــحــفــظ ألكــثــر من
كحد أقصى في
أسبوع ٍّ
ألن ذلك س ُيفقدها
البراد ّ
فيتاميناتها مع الوقت).
أن الخضروات
كما تشير إلى ّ
والمتجمدة كتلة
المث ّلجة
ّ
واحـــدة فــي الكيس دليل
أن المحتوى
واضــح على ّ
تع ّرض للذوبان والتجمد
ألكثر مــن مـــ ّرة ،وبــات غير
ُعد
صالح لالستخدام .كذلك ،ت ّ
صالحة لالستهالك متى
المعلبات غير
ٍ
كانت العبوات منتفخة ،وما لم تُحدث
األوعية الزجاجية صو ًتا عند فتحها.
ويمكن المحافظة على الحبوب لمدة
بعيدا عن
أطــول من خــال وضعها
ً
الضوء والحرارة والرطوبة.

مدة حفظ المنتجات
المنتج
في الثالجة
في البراد
 5-3أسابيع ال يمكن تجميده
البيض الطازج
أسبوع واحد ال يمكن تجميده
البيض المسلوق
 12 -6شه ًرا
اللحوم الطازجة (لحم البقر ،العجل ،الخروف)  5 -3أيام
 4 -3أشهر
يوم أو يومان
لسان ،كلى ،كبد وقلب (البقر أو العجل)
 3 -2أشهر
 4 -3أيام
أطباق اللحوم المطه ّوة
 9أشهر
يوم أو يومان
الدواجن الطازجة
 4أشهر
 4 -3أيام
الدجاج المقلي
 3 -2أشهر
يوم أو يومان
األسماك الدهنية
شهران
 4 -3أيام
األسماك المدخنة
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رياضة

إعداد :روجينا خليل الشختورة

يتصدر في سباق الميالد الـ 63للسباحة
الجيش
ّ
برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون مم ّث ًل بالعميد ابراهيم سلوم ،وبإشراف االتحاد اللبناني للسباحةّ ،
نظم نادي
الجزيرة سباق الميالد الـ 63للسباحة لمساف َتي  400و 800متر في خليج النادي العسكري المركزي .وقد شاركت فيه أندية
تصدر ضباطه وعسكريوه سباق الـ 800متر ،وكانت النتائج التي ح ّققوها
مدنية وعسكرية كان من بينها الجيش الذي
ّ
على النحو اآلتي:
 عن فئة الضباطّ ،حل النقيب رود أبو غزالة من المركز العالي للرياضة العسكرية في المركز األول.
 عن فئة الرتباء واألفراد ( 30-18سنة) ،أحرز العريف محمد عجمي من لواء الدعم المركز األول ،تاله العريف علي عز الدينمن لواء المشاة الخامس في المركز الثاني ،والجندي إيلي دورو من منطقة الجنوب في المركز الثالث.
 -عن فئة الرتباء واألفراد ( 31سنة وما فوق) ،أحرز الرقيب لويس داغر من اللواء اللوجستي المركز الثاني.

مبروك

• شارك المؤهل أول مروان شربل من موسيقى الجيش
في بطولة لبنان للشطرنج الصيني التي نظمتها لجنة إدارة
اتحاد الشطرنج الصيني  Xiang Qiبإشراف االتحاد اللبناني
للعبة وفي حضور أفراد من الملحقية الثقافية في السفارة
مجمع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي
الصينية ،في
ّ
العسكري – مار روكز ،وأحرز المركز الثالث.

• شـارك الرقيب اليـاس بطيـخ من المركـز العـالي
للرياضـة العسكرية كحكم في المرحلـة األولى من بطولة
لبنان بلعبة التايكواندو للعام  2020التي ُأقيـمـت في
نـادي المون السال -عين سعادة ،وقد ك ّرمـه من قبـل
رئيس االتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة وس ّلمه درع
أفضل حكم.

• ح ّقق العريف نور الدين حديد من لواء الحرس الجمهوري
رقما قياس ًيا
(مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية) ً
جديدا على الصعيد الوطني في سباق الـ 200متر بتوقيت
ً
ُ
ودي بألعاب القوى أقيم
 21.60ثانية ،وذلك في لقاء ّ
في تركيا ،وكان الرقم السابق لالعب علي حارز من نادي
األبطال الرياضي بتوقيت  22.50ثانية.

• شارك الجندي أول أحمد أونــداش من المركز العالي
للرياضة العسكرية في بطولة آسيا للرجال في المواي تاي
– تاي بوكسينغ التي ُأقيمت في اإلمــارات ،وأحرز المركز
الثاني عن وزن  67كلغ .كما شارك شقيقه رمضان (يتلقى
تدريباته في المركز) في البطولة نفسها عن وزن  ٣٦كلغ
وأحرز المركز األول.

٦٨

في سجل الخلود

العميد الركن
المتقاعد
طالل مكارم

العميد الطيار
المتقاعد
حنا يوسف سعد

نعت قــيــادة الجيش
العميد الركن المتقاعد
طـــال مــكــارم الــذي
تو ّفي بتاريخ .2019/12/21
 من مواليد  1951/8/1في رأس المتن -بعبدا.تطوع بصفة تلميذ ضابط بتاريخ .1971/9/22
 ّ ُر ّقي إلى رتبة مالزم اعتبا ًرا من ،1974/8/1وتد ّرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا من
.2002/1/1
 حائز:• وسام الحرب.
• وسام االستحقاق اللبناني من الدرجات :األولى
والثانية والثالثة.
• وسام األرز الوطني من رتبتي فارس وضابط.
• وسام فجر الجنوب.
• وسام الوحدة الوطنية.
• وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية.
• وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية.
• وسام مكافحة اإلرهاب.
• تنويه العماد قائد الجيش خمس م ّرات.
• تهنئة العماد قائد الجيش  16م ّرة.
• تهنئة قائد القطعة خمس م ّرات.
 تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج. -متأهل وله خمسة أوالد.

نعت قــيــادة الجيش العميد
الطيار المتقاعد حنا يوسف سعد
الذي تو ّفي بتاريخ .2020/1/1
 من مواليد  1954/2/6في توال الجبه  -زغرتا.تطوع بصفة تلميذ ضابط بتاريخ .1972/11/13
 ّ ُر ّقي إلى رتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1975/8/1وتد ّرج فيالترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا من .2002/1/1
 حائز:• وسام النسر للطيران.
• وسام النسر للطيران من الدرجة الممتازة.
• وسام االستحقاق اللبناني من الدرجات :األولى والثانية
والثالثة.
• وسام األرز الوطني من رتب :فارس وضابط وكومندور.
• وسام الوحدة الوطنية.
• وسام فجر الجنوب.
• وسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية.
• وسام الفخر العسكري من الدرجة الفضية.
• وسام مكافحة اإلرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد الجيش سبع م ّرات.
• تهنئة العماد قائد الجيش  6م ّرات.
• تهنئة قائد القطعة.
 تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج. -متأهل وله ثالثة أوالد.

الجندي زياد إبراهيم العسل
نعت قيادة الجيش الجندي زياد إبراهيم
العسل الذي تو ّفي بتاريخ .2019/11/11
 من مواليد  1990/10/29في بكيفا –راشيا – قضاء راشيا – محافظة البقاع.
ُ -نــقــل إلــى الخدمة الفعلية بتاريخ

.2016/12/17
 من عداد لواء المشاة الحادي عشر –كتيبة الدعم.
 حائز:• تنويه العماد قائد الجيش.
• تهنئة العماد قائد الجيش م ّرتين.
 -متأهل وله ولد واحد.

٧١

مسابقة الكلمات المتقاطعة
إعداد:
شماس
فيليب ّ

الجائزة

400.000

االسم.:

................................................................................................................................................

ليرة لبنانية

وتخصص للفائزين
«الجيش» لق ّرائها
ّ
فيها جوائز مالية قيمتها أربعماية ألف
ليرة لبنانية ،توزع بواسطة القرعة على
أربعة فائزين.

٧٢

العنوان.:

.................................................................................................................................................................................................................................................................

�شــروط امل�سابقة

تقدمها
مسابقة الكلمات المتقاطعة ّ

الهاتف.:

..........................................................................................

• تستبعد كل مسابقة غير مقتطعة من

«الجيش» « -مسابقة الكلمات المتقاطعة».

بخط واضح داخل
المجلة ،ويكتب الحل ٍ

• باستطاعة المشترك تسليم المسابقة باليد

المربعات وترسل الصفحة بكاملها مع الحل.

في ثكنات الجيش في المناطق جميعها.

• ترسل الحلول إلى العنوان التالي :قيادة

• آخر موعد لقبول الحلول  ٢٥شباط .٢٠٢٠

الجيش  -اليرزة  -مديرية التوجيه  -مجلة

• تعلن النتائج في العدد المقبل.

أفق ًيا:

أعــاد الجيش
طوافة
َ
1ـ ّ
اللبناني تأهيلها ،سياج

7ـ قلب ،دولة آسيوية ،عاصمة أوروبية.
ماع ،المدينة األكثر سكا ًنا في الواليات
8ـ َ
قادم ،جنس شجر.
المتحدةِ ،
9ـ فنانة لبنانية معتزلة شقيقة الفنانة ريدا
المعتزلة ً
أيضا.
10ـ صحافي وكاتب لبناني راحل ،شقيق
األب.
11ـ نــوع مــن السمك ،مــن الحلويات
وســط َ
الظهر ،االســم الثاني
المشهورةَ ،
لمخرج لبناني راحل.
12ـ أغنية مشهورة لفريق البيتلزَ ،سيف
قاطع ،هر َرة ،نهر أوروبي.
13ـ بلدة في قضاء جزين ،شاعر جاهلي
ُيضرب به المثل في الوفاء ،جواب ،إحدى
القارات.

14ـ أغنية مشهورة للمغني الفرنسي
الندى ،االسم الثاني لممثلة
جيلبير بيكوَ ،
أميركية راحلة.
15ـ دولة أفريقية ،شهر هجري ،يحسبان،
عملة اليابان.
أرشد.
نسب إلى،
16ـ أداة إستثناء ،أف َعل،
َ
َ
نقصها على ،رئيس حكومة لبناني
17ـ ّ
راحل.
18ـ أوطان وشعوب ،مرسى سفينة نوح،
والية أميركية.
ضد يصغرني ،أجسام.
19ـ بحر ،جاه ِ
وغنىّ ،
الح ّب ،ملجأ
20ـ ممثلة أميركية راحلةُ ،
وم َف ّر ،يأتي بعد.
21ـ بلدة في الشوف ،دولــة أوروبية،
العروس.

قصد المكان ،مدينة
1ـ
َ
لــبــنــانــيــة ،رئــيــس جنوب

8ـ واحد بعد اآلخر ،مهر في سنته األولى،
أخصص ،قماش معروف.
ّ
9ـ للتفسير ،ال ِئمي ،ضمير متصل ،ملجأ،
واجه.
َ
10ـ من ملوك فرنسا ،يسأل ويستعطي،
بلدة في قضاء بنت جبيل.
11ـ إلهة الخصب والزراعة عند اإلغريق،
لوحة فنية مشهورة لليوناردو دا فينشي،
َّ
قل وجوده.
َ
َّ
ورق ،أديــب ولغوي
ضعف
12ـ ِغ َنى،

14ـ دولة أوروبية ،صوت المياه ،مخترع
المصباح الكهربائي المتوهج.
يتكون منها االتحاد العمالي العام،
15ـ
ّ
شجاع جريء ،شيخ ضعيف ،متشابهان.
16ـ مشتعل ومتّقد ،أساوم على.
َ
عطش.
17ـ نصيب من ،ثالثة ألوان،
18ـ أديب وشاعر مصري راحــل ،االسم
الثاني لممثل مصري ،س ّيد شجاع.
19ـ ُطــرق ،فيلم لعبد الحليم حافظ،
أمسيات.
ّ
مفكر وأديب وفيلسوف
20ـ ضام ًنا لـِ،
لبناني راحل.

وطننا ،الشجاع.
2ـ مغنية فرنسية هوايتها اليومية
المفضلة َح ّل الكلمات المتقاطعة ،مجموعة
من الطائرات الحربية ،مدينة سورية.
سئم،
3ـ نقيم مــأدبــة طعام عــامــرة،
َ
يم ّرنونه ،صاحب الجاللة.
4ـ شاعر مصري راحلُ ،ي َس ّميان بغير االسم
األصلي.
5ـ صار الوقتَ ،سيف ،أقاموا بالمكان،
الشجر.
صوت أوراق
َ
َ
6ـ رجل دولة بولوني إعتزل السياسة قبل
مئة سنة وانصرف إلى العزف على البيانو،
صاح التيس ،نوع من الب ّلوط.
َ
عمود ًيا:

أفريقيا ساب ًقا.
2ـ دولة في غرب أفريقيا ،شاعر عباسي.
3ـ ف َرحنا ،شهر هجري ،معدن.
توجع ،فضاء ،أجيءَ ،
ً
طويل.
عاش زم ًنا
4ـ ّ
5ـ تصديقي وانقيادي ،حاجة ،ما ُيط ّرب
بها من األغاني.
6ـ أغلظ أصوات العود ،منطقة في شرق
قلب اإلناء على
فرنسا ،بلدة في المتنَ ،
رأسه.
علي ،صحيفة خليجية ،عين
7ـ عت َبت
َّ
باألجنبية.

عباسي.
فه َم الكالم مشافهة،
13ـ شجر معروفّ ،
وطن الذباب ،رمى الشراب من فمه.
صو َت
ّ
ّ

• الـفـائـزون في العدد •٤١٤
• المعاون أول
محمود سعدة
فوج مغاوير البحر.
• المعاون رامي طعوم
فوج التدخل الثاني.

• الجندي منى ناصيف
قيادة منطقة الشمال.
• روال هاشم
البرج الشمالي  -صور.

• الـفـائـزون في العدد • ٤١٥
• المعاون أول
جودت ناشي
الفوج المجوقل – غوسطا.
• العريف حسن أيوب
لواء المشاة العاشر.

• الجندي عبداهلل
وليد عبد اهلل
فوج الحدود البرية الثالث.
• أحمد عباس حميد
الحدث.
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عبارة

الوطن مسؤولية الجميع
حدا كبي ًرا من الخطورة ،بحيث بات مستقبل
بلغت األعباء التي
يتحملها ُ
بلدنا ًّ
ّ
التحديات التي
اللبنانيين جمي ًعا ره ًنا بتغ ّلبهم على العواصف ،وصمودهم في وجه
ّ
برزت في كل ُركن ومجال من مجاالت الحياة ،بد ًءا من حركة االقتصاد ،مرو ًرا بالوضع
ً
وصول إلى االستقرار والسلم األهلي.
المالي والنقدي،
ويهب عند كل طارئ ،ليواكب
في هذا اإلطار ،ينبري الجيش لمجابهة التهديدات،
ُّ
تح ّركات الناس واحتجاجاتهم باإلجراءات األمنية المناسبة ،ويصون أرواح المواطنين
وم ً
حافظا على المؤسسات والممتلكات.
كا ّفة ،مان ًعا أي احتكاك أو تصادمُ ،
لمهمته ،وتفاني العسكريين في أداء واجبهم بال َك َلل على
أن إخالص الجيش
غير ّ
ّ
أن مسؤولية الوطن ملقاة على عاتق المؤسسة
مدى أكثر من ثالثة أشهر ،ال يعني ّ
وتوحد النوايا
بد من تكامل الجهود
العسكرية والمؤسسات األمنية وحدها؛ فال ّ
ّ
توجه سياسي أو حزبي ،أو مطالب معيشية أو قرار بالتظاهر
بصرف النظر عن أي ّ
واالحتجاج.
ّ
كل لبناني مسؤول عن وطنه ،وعلى هذا األساس ،ينبغي أن ُتقا َب َل جهود الجيش
بما يوازيها من حس بالوطنية وشعور بالمسؤولية ،سواء على المستوى الفردي أو
على مستوى مؤسسات الدولة والق ّيمين عليها والمعنيين بالشأن العام.
ً
مشتركا
ومن الضروري أن يكون الحرص على صورة بلدنا وطمأنينة أبنائه ،طاب ًعا
كل منا ،وذلك كفيل بإسقاط أي نية للتخريب أو رفع منسوب التوتر؛
ُي ْج ِمع عليه ٌّ
كما أ ّنه كفيل بدفع المسؤولين إلى بذل أقصى الطاقات إلتمام االستحقاقات على
الصعيدين الداخلي والدولي.
األساس ً
إذا هو الهوية اللبنانية ،واالنتماء للوطن ،واإلخالص للعلم ،وإذا انطلقنا
جمي ًعا من هذا األصل الراسخ القويم كان نتاج عملنا إيجاب ًيا في مصلحة البالد
وأهلها ،وبذلك تكون تضحيات العسكريين قد وجدت صداها المنشود وأثرها الط ّيب
في نفوس المواطنين.

العميد علي قانصو
مدير التوجيه
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